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ÚNOROVÉ NOVINY
Přináší informace k  ceně Třebovský 
Ámos, projektu WIFI4EU nebo plánům 
v  oblasti dopravy v  České Třebové. Ne
chybí v nich rozhovor, tentokrát s ředite
lem gymnázia Josefem Menšíkem. 

Jsou plné pozvánek, např. na  oslavy 
Hromnice v Křivolíku, na besedu Jiří Gry
gar... na  malé scéně, na  sportovní akci 
Zdejdovou stopou, Šibřinky, na  plesy, 
na  semináře v  městském muzeu, doku
mentární film Ekostory nebo koncerty 
v  klubu Modrý Trpaslík. Můžete se také 
zapojit do Čtenářské výzvy 2019.

O jarních prázdninách je pro děti při
praven filmový festival Pohádková výhra 
a bruslení pro veřejnost se koná i dopo
ledne.

Děkuji všem, kteří posílají příspěvky 
do novin a podporují tak informovanost 
veřejnosti. Příjemné zimní dny!

Hana Sychrová, redaktorka

LETOS POPRVÉ SE BUDE UDÍLET 
TŘEBOVSKÝ ÁMOS
Nové vedení města v čele se starostkou Mag
dalénou Peterkovou ocení českotřebovské 
pedagogy za  jejich práci. Každá škola no
minuje na  cenu Třebovský Ámos ze svých 
řad jednoho učitele nebo učitelku. Počítá se 
s účastí všech škol v České Třebové. 

Vybírat se bude mezi pedagogickými pra
covníky nejmladších dětí z MŠ Habrmanova, 
MŠ Vinohrady, MŠ U Koupaliště a MŠ U Sta
dionu. Dále mezi učiteli žáků ze ZŠ Habrma
nova, ZŠ Nádražní, ZŠ Ústecká, ZŠ Na rovině 
a  Základní umělecké školy. Stranou nezů
stane ani místní gymnázium, Vyšší odborná 
škola a Střední škola technická, a odloučené 
pracoviště Speciální základní školy, mateřské 
školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

Třebovský Ámos představuje poděkování 
a morální ocenění jednotlivců, často za dlou
hodobou činnost a mimořádný přínos v ob
lasti školství. Je to také příležitost, jak zvýšit 
prestiž učitelského povolání v  očích veřej
nosti.

Slavnostní předávání cen se uskuteční 
ve čtvrtek 28. března od 16 hodin ve vel-
kém sále kulturního centra. V  doprovod
ném programu vystoupí s  několika písnič
kami sbor gymnázia pod vedením Kamily 
Pavlíkové.

Již tradiční udělování Cen města Čes
ká Třebová v  oblasti kultury a  sportu bude 
pokračovat. V  letošním roce se připravuje 
21. ročník.            red

BYLO BY MÁLO, KDYBY ŠKOLA BYLA POUZE SOUČTEM 
VYUČOVACÍCH HODIN, STUDENTŮ A UČITELŮ
Bohatá historie Gymnázia Česká Třebo-
vá sahá až do roku 1909, kdy byl zahájen 
první školní rok státní reálky. V roce 1912 
se začalo vyučovat v nově dokončené bu-
dově, navržené významným architektem 
Aloisem Dryákem, ve  které gymnázium 
sídlí dodnes. O  oslavách výročí a  součas-
né situaci ve škole jsme si povídali s ředi-
telem Josefem Menšíkem. 

Na první polovinu června plánujete osla-
vy 110. výročí založení školy. Na jaký pro-
gram se můžeme těšit?
Zahájíme 4. června vernisáží výstavy fotografií 
ze života školy. Na gymnáziu působí foto krou-
žek pod vedením kolegyně Milany Soukupové, 
byla by škoda talentu a snahy našich fotografů 
nevyužít a  nepřipomenout také touto formou 
posledních deset let. V pátek 7. června se usku-
teční Večer slavných operních a operetních me-
lodií, na kterém vystoupí člen operního studia 
Bavorské státní opery v  Mnichově Boris Prýgl 
a Jana Ženková, která na naší škole maturova-
la v roce 2004.

Ve čtvrtek 13. června se pod taktovkou Ka-
mily Pavlíkové představí současní studenti 
v pásmu složeném z textů a písní Osvobozené-
ho divadla.

V pátek 14. června proběhne velmi zajímavá 
beseda se dvěma našimi známými absolventy, 
s  hejtmanem Pardubického kraje Martinem 

Netolickým a moderátorem České televize Vác-
lavem Moravcem. Tentokrát by ale vše mělo 
proběhnout v  obráceném gardu, otázky při-
praví a bude pokládat Martin Netolický. 

Hlavním dnem oslav bude sobota 
15. června, kdy ulicemi města projde průvod 
abiturientů. Po celý den budou ve škole otevře-
ny všechny učebny, vystavené budou nejrůz-
nější studentské práce, rádi také poskytneme 
prostory pro setkání absolventů. V areálu školy 
odpoledne vystoupí Velký swingový orchestr 
Kulturního centra Česká Třebová, gymnaziální 
studentská skupina 375 m n. m. a pražská sku-
pina Vltava. 

pokračování rozhovoru na straně 8 a 9 >
Poznámka red.: Program oslav je k  dispozici 
na  www.gymnct.cz a  bude otištěn v  červno
vém vydání Českotřebovských novin.

Akademie 2018 / foto: Milana Soukupová

Gymnázium Česká Třebová, zahrada vedle školy / foto: Milana Soukupová
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DLOUHODOBÉ PLÁNY MĚSTA I KRAJE  
V OBLASTI DOPRAVY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Schvalování rozpočtu města na  rok 2019 je naplánováno na  jednání zastupitelstva 
města v pondělí 11. února, až poté budou známy hlavní priority města v investicích.

Bez ohledu na to by v návaznosti na minulé volební období měla na jaře pokračovat 
rekonstrukce zbývající části komunikace I/14 od světelné křižovatky k firmě Korado. Po
dél průtahu městem je plánována rekonstrukce chodníků a výměna veřejného osvětlení. Jed
ná se opět o projekt Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici 1. třídy. Město v současné 
chvíli čeká, zda získá dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury přesahující 9 mil. korun. 
Předpokládané náklady pro tuto etapu jsou 22 mil. Kč na rekonstrukci chodníků a 7,5 mil. Kč 
na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Stejný úsek silnice by se měl dočkat také nového asfaltového povrchu. Protože se jedná 
o silnici I. třídy, vedení města jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic Pardubického kraje, které má 
správu a údržbu tohoto typu silnic na starosti. Snahou je zkoordinovat budoucí práce dvou 
různých firem tak, aby stavební práce trvaly co nejkratší dobu, nevznikalo mnoho překážek 
pro řidiče a objížďky co nejméně zatěžovaly okolní komunikace.

Jedná se o identické práce, které po etapách probíhaly od jara do podzimu loňského roku 
v části od světelné křižovatky přes Lhotku až po autobusovou zastávku Na Špici.

OBCHVAT MĚSTA
Vedle toho pokračují přípravy na obchvatu města Česká Třebová a na dálničním přivaděči 
k budoucí D35. „Až se dokončí oprava průtahu městem ke Koradu, budeme chtít stavbu kruho-
vého objezdu, která je podmínkou pro další práce na dálničním přivaděči na Opatov i na obchva-
tu města. Spolupracujeme proto s Ředitelstvím silnic a dálnic Pardubického kraje na projektové 
dokumentaci ke kruhovému objezdu. Město už vykoupilo některé potřebné pozemky v okolí, což 
stavbu výrazně zrychlí,“ uvedl místostarosta Dalibor Zelený. Přípravné práce by mohly začít 
v roce 2020.

„Chceme mít kruhový objezd ze dvou důvodů. Za prvé usnadní napojení všech silnic, které tam 
jsou. Při odbočování nebude stát doprava, ale kruhový objezd zajistí plynulý průjezd aut. Za druhé 
je to stavba, která patří k obchvatu města Česká Třebová. Existuje více variant obchvatu, ale jako 
nejvhodnější se jeví červená varianta, která začíná nad Dlouhou Třebovou a končí u plánovaného 
kruhového objezdu. Městu by se ulevilo od tranzitní dopravy, což by přivítali nejen občané, kteří 
bydlí u průtahu města,“ sdělil místostarosta Zelený.

Bez ohledu na to, jaké jsou priority Pardubického kraje, obchvat České Třebové mezi nimi 
je, byť třeba někde níže.

DÁLNIČNÍ PŘIVADĚČ K D35
„Poté, co jsme dostali od kraje dopravní koncepci Pardubického kraje, začneme intenzivně řešit 
otázku skutečného dálničního přivaděče pro Českou Třebovou, který jsme bohužel v dosavadní 
dopravní koncepci nenašli,“ řekl místostarosta města Dalibor Zelený.

V  současných plánech je napojení České Třebové na  chystanou dálnici D35 značně ne
vyhovující, protože z plánů zmizel původní sjezd Litomyšl sever, který měl napojovat silni
ci od České Třebové. Je tam uveden jen jako návrh do dalších etap. „Takže by všechna auta 
na Prahu podjela dálnici a pokračovala by po staré silnici 15 kilometrů až do Džbánova, kde by 
byl přivaděč. Budeme se snažit, aby se sjezd Litomyšl sever do plánů vrátil tak, aby se na něj mohly 
napojit silnice z České Třebové a Ústí nad Orlicí. Když odtud nebude vést sjezd do Litomyšle, tak se 
sousední město nemusí bát zvýšené dopravy. Myslím si, že tohle pro občany a podnikatele, kteří 
tady sídlí, musíme udělat,“ řekl místostarosta.

Souhlas s  jižní variantou D 35 byl udělen za  podmínky, že bude slušné napojení všech 
okolních obcí a měst. 

V  létě minulého roku podepsal Pardubický kraj s  Ministerstvem dopravy memorandum 
o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy na území Pardu
bického kraje a souvisejících investic na silniční síť. Toto memorandum garantuje kraji státní 
prostředky ve výši 2,7 miliardy korun.

Součástí memoranda je také modernizace silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí. 
V tuto chvíli je zpracovaná projektová dokumentace, a pokud to v rámci rozpočtu schválí za
stupitelstvo Pardubického kraje, v roce 2019 by se mohl realizovat úsek silnice II/358 od svě
telné křižovatky v České Třebové až po železniční podjezd (Litomyšlská ulice).

Další plánovanou investicí Pardubického kraje v České Třebové je oprava Podbranské a Li
dické ulice, včetně mostu na Zámostí. Začít by se mělo Podbranskou ulicí. „Z tohoto důvodu 
jsme letos umírněnější v rekonstrukci dalších silnic, protože opravy průtahu městem i obou kraj-
ských silnic i tak provoz výrazně naruší,“ dodal Dalibor Zelený, místostarosta města.

red

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Jednání zastupitelstva města se usku-
teční v  pondělí 11. února 2019 v  bu-
dově městského muzea. 
Jednání je veřejné a  začíná v  15 ho
din. Program jednání je vždy zveřejněn 
na úřední desce a v elektronické podobě 
také na www.ceskatrebova.cz.

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA  
S PODNIKATELI
Dne 16. ledna 2019 se v obřadní síni čes-
kotřebovské radnice uskutečnilo setkání 
vedení města se zástupci místních firem, 
Hospodářské komory a  bankovního sek-
toru.

Přítomné přivítala paní starostka 
Mgr.  Mag daléna Peterková, která úvodem 
poděkovala minulému vedení za  jeho práci 
pro rozvoj našeho města.

Poté seznámila přítomné s hlavními zámě
ry města na  letošní rok. Uvedla, že projekty 
obnovy letního koupaliště či vybudování 
trampského muzea jsou zatím pouze odlo
ženy, neboť město má v současné době jiné 
priority.

Následovala informace o  situaci kolem 
městského krematoria, ve které paní starost
ka uvedla, že 31. března 2019 končí pronájem 
současného provozovatele a poté převezme 
objekt městská společnost Eko Bi s.r.o. Česká 
Třebová. Snahou města je, aby tato služba 
byla i nadále zajištěna.

V  další části svého vystoupení paní sta
rostka požádala přítomné zástupce podni
katelského sektoru o  spolupráci. Uvedla, že 
vedení města by chtělo i nadále pokračovat 
v  minulosti uskutečněném projektu „Burza 
pomoci“ a nově vyhlásit projekt „Českotřebov-
ský Ámos“, ve kterém by byli oceněni vybraní 
učitelé českotřebovských škol.

Závěrem svého vystoupení Mgr. Peterko
vá pozvala přítomné na  neformální diskusi 
do hotelu BRAVO.

Miroslava Kejvalová, sekretariát MěÚ

MarushkaPhoto – Hlášení závad přes mobilní aplikaci 
Už se vám někdy stalo, že jste šli městem a všimli si nesvítící lampy, vyvrácené značky nebo nepořádku? 
Nenechávejte si závadu pouze pro sebe. Máte možnost využít mobilní aplikaci Marushka Photo určenou pro 
hlášení závad na majetku města.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
letos se u  nás již devatenáctým rokem ko
nala největší celostátní dobrovolnická akce 
– Tříkrálová sbírka. Mezi námi žije mnoho 
lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních. 
O tom, že lidé nemyslí pouze na sebe, ale jsou 
ochotni pomáhat druhým, svědčí skutečnost, 
že se podařilo nashromáždit 244 504 Kč. 

Děkuji touto cestou všem štědrým dár
cům, kteří otevřeli své domovy i  svá srdce 
a  podpořili tak charitní služby. Poděkování 
patří také organizátorům za  čas věnovaný 
přípravě, průběhu a vyhodnocení sbírky. Ješ
tě jednou všem děkuji a přeji dobrý rok 2019.

Magdaléna Peterková, starostka města
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ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVAŽUJE VYBUDOVÁNÍ  
MĚSTSKÉ BEZPLATNÉ WI-FI SÍTĚ NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH
Pracovní skupina pro IT, která už připravila 
podklady pro výběrové řízení na dodavatele 
hlasovacího zařízení pro zastupitele v  hod
notě do 350 tis. korun, pokračuje ve své prá
ci. Aktuálně se zabývá projektem Wifi4EU, 
který spočívá ve  zřízení hotspotů, tzn. 
bodů pro bezplatné wi-fi připojení, na ve-
řejných místech s  velkým výskytem oby-
vatel v rámci celé Evropské unie.

Zatím probíhá vytipování konkrétních 
bodů v  České Třebové, kam by se místa 
s  možností vysokorychlostního bezdrátové
ho připojení k  internetu nejvíce hodila, pří
padně kde už fungují, ale nemají dostateč
nou přenosovou rychlost. V  současné době 
nabízí bezplatné připojení k  internetu svým 
návštěvníkům třeba městská knihovna nebo 
krytý plavecký bazén.
Město může požádat o 15 tis. euro na vybu
dování infrastruktury veřejné wifi sítě, a poté 
by hradilo ze svého rozpočtu pouze provozní 
náklady, které by se předběžně měly pohy
bovat okolo 30 tis. ročně. Podmínkou projek
tu Wifi4EU je udržení tříletého provozu a rea
lizace během 18 měsíců. 

Na  něj by v  budoucnu mohl navázat 
rozsáhlejší projekt Smart City („chytré 

město“). Tedy koncept, v rámci kterého měs
to využívá moderní technologie ke  zvýšení 
kvality života občanů v  různých odvětvích. 
„Teď začínáme řešit, co budeme chtít sledovat. 
Zatím jsme se shodli na tom, že celý parkova-
cí systém, to znamená, jak hledání volných 
parkovacích míst, tak možnost placení. Dále 
sledování a  vyhodnocování stavu městských 
komunikací, sledování naplněnosti kontejnerů 
na směsný i na tříděný odpad,” zmínil několik 
příkladů místostarosta Dalibor Zelený. 

Jednoduchou součástí chytrého města 
mohou být také inteligentní lavičky, které 
slouží nejen k  odpočinku, ale poskytují wi
fi připojení, možnost dobití elektronických 
zařízení, sbírají data o okolní teplotě a v noci 
třeba svítí. To vše díky solární energii. Od loň
ského roku má svou inteligentní lavičku ne
daleká obec Přívrat.

Smart city se však neobejde bez spoleh
livého internetového připojení. „Musíme se-
hnat někoho, jehož prostřednictvím to budeme 
realizovat. Tomu předchází mapování dato-
vých sítí ve městě, protože jsou tady od různých 
provozovatelů,” uvedl místostarosta Zelený. 

red

MĚSTSKÁ POLICIE

NA SILVESTRA SE STRÁŽNÍKY
Jak proběhla silvestrovská noční služba 
na městské policii, se Vám pokusím přiblížit 
v následujícím komentovaném výčtu událos
tí.

17:45 Kontrola odpaliště ohňostroje.
Tak jako předchozí rok byla městská policie 
pro zajištění ohňostroje „posílena“ o dobro
volné hasiče, odpaliště bylo vymezeno pás
kou tak, aby bezpečnost příchozích nebyla 
odpálením pyrotechniky ohrožena.

18:00 Slavnostní ohňostroj.
Téměř zaplněné náměstí sledovalo projev 
paní starostky a  následný ohňostroj dopl
něný reprodukovanou hudbou, viditelnost 
výborná, vše proběhlo v pořádku, žádná ná
sledná škoda nebyla zjištěna.

18:55 Zábavná pyrotechnika.
První telefonické oznámení poslalo strážníky 
na  Felixovu ulici, kde má docházet k  odpa
lování zábavné pyrotechniky. Ačkoliv naše 
město nemá tuto problematiku upravenou 
obecně závaznou vyhláškou, která by i  tak 
měla na  31. 12. stanovenou výjimku, hlídka 
vyjíždí na  místo zjistit stav věci, nikoho zde 
však již nezastihuje.

19:10 Oslava na hokejbalovém hřišti.
Další oznámení a výjezd na hokejbalové hři
ště, kde si přímo na ploše za zvuků reprodu
kované hudby uspořádala skupina mládeže 
improvizovanou diskotéku. Po  domluvě 
uznávají, že se nejedná o nejvhodnější místo, 
a hřiště opouští.

19:20 Partnerské neshody.
O  pomoc strážníky žádá žena, která měla 
obavu z bývalého přítele, který jí telefonicky 
oznámil, že ji chce navštívit. Po zjištění, že se 
na místě před domem nachází hlídka měst
ské policie, od  návštěvy upouští, čímž ne
přímo potvrzuje, že obavy paní nebyly zcela 
liché.

19:38 Párty na Studené hůře.
Stížnost majitele nemovitosti na  Studené 
hůře, na  jehož pozemku a  bez jeho svolení 
začala silvestrovská párty skupiny mladých 
lidí. Strážníci na  místě zjišťují organizátory, 
z  místa je vykazují a  čekají až do  jejich od
chodu.

21:10 Semanínská ulice.
Preventivní kontrola Semanínské ulice, ná
vštěva tzv. „kachlíkového“ domu a  výměna 
informací se správcem Naděje, zjištění, že 
i v této lokalitě jsou oslavy příchodu Nového 
roku v plném proudu.

21:14 Zaběhnutý pes
První z několika oznámení následujících dní 
nás žádá o  pomoc při pátrání po  zaběhnu
tém psu v místní části Parník, na vině je py
rotechnika, hlídka provádí kontrolu uvedené 

lokality, psa se nedaří nalézt. (Pes se sám vrá
til domů následujícího dne.) 

21:20–00:00 A zase ta pyrotechnika.
Série výjezdů na  signály ze zabezpečova
cích zařízení provozoven v  centru města, 
nezjištěna žádná způsobená škoda, různých 
výbuchů a jiných efektů je však všude požeh
naně.

00:04 Konflikt hrozící potyčkou.
Další telefonické upozornění na  skupinu 
nevhodně se chovajících mladíků na  ul. Bří. 
Čapků, kteří se chystají vyřešit svůj konflikt 
použitím fyzického násilí. Po příjezdu hlídky 
zjištěn klid, účastníci potyčky se již na místě 
nenacházeli. 

01:03 Zapálený kontejner.
Doutnající kontejner na Masarykově ul. v tzv. 
„čtverci“ je cílem dalšího výjezdu, z kontejne
ru se intenzívně kouří, na místo jsou přivoláni 
hasiči z SDH, kteří provedou likvidaci požáru 
ještě v  jeho zárodku. Vzhledem k  tomu, že 
tak žádná škoda nevznikla, nepátráme ani 
po jeho příčině a z místa odjíždíme.

foto: Michal Horák

01:41 Podezřelé zvuky na DPS.
Další z řady přijatých žádostí posílá strážníky 
do „žluťáku“ na  Masarykovu ul., kde se mají 
ozývat podezřelé zvuky (ťukání), kterými se 
prý někdo snaží přivolat pomoc. Na  místě 
spolu s oznamovatelkou provedena kontrola 
objektu i konkrétních spolubydlících s nega
tivním výsledkem.

06:05 Agresivní mladík.
Žádost o  zklidnění mladíka na  diskotéce 
v  klubu Audio v  ul. U  Teplárny, který prav
děpodobně pod vlivem alkoholu odmítal 
opustit prostory provozovny a  začal napa
dat ostatní hosty i  personál. Po  zjištění, že 
na místo vyráží městská policie, vyklidil pole 
a z místa utekl, k žádnému zranění tak nedo
šlo.

07:00 Konec noční směny.
Jak je vidět, silvestrovská služba podle oče
kávání patřila k těm náročnějším, které jsme 
během roku absolvovali. Jsem rád, že i přesto 
ji kolegové zvládli a úspěšně nás tak posunuli 
do roku 2019.

Petr Baláž, zást. velitele MěP
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Přehled hlavních finančních prostředků vynaložených z rozpočtu Města Česká Třebová na obnovu (restaurování) kulturních pamá-
tek a objektů památkového charakteru v MPZ a ORP Česká Třebová a informace o příspěvcích z dotačních programů ministerstva 
kultury a zemědělství a Pardubického kraje v roce 2018

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA (MPZ) ČESKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní památka (objekt památkového 
charakteru) – akce obnovy 
(restaurování)

finanční 
prostředky 

města (obce)

finanční 
prostředky Řkf 

granty
 Pardubického 

kraje

dotace z  progra
mů Min. kultury 
a  Min. Zeměděl

ství ČR *

náklady 
na obnovu 

celkem

Kostel sv. Jakuba Většího:

• obnova a repase celkem 11 kusů oken 
na kostele sv. Jakuba Většího 70 000 206 054 150 000 200 000 626 054

Budova staré radnice 
na Starém nám. č.p. 77:
• fasáda radnice 
 restaurátorský průzkum 35 090 35 090

• renezanční erb v průčelí 
 restaurátorský průzkum 39 930 39 930

Dotace z Programu na podporu obnovy 
nemovitostí v MPZ Česká Třebová 212 232 212 232

Celkem 357 252 206 054 150 000 200 000 913 306

OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE V ROCE 2018
V souladu s vyhlášenými dotačními programy Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zemědělství ČR a grantů Pardubického kraje na rok 2018 
do oblasti zachování a obnovy památkového fondu byly poskytnuty i dotace z rozpočtu Města Česká Třebová. 

Celková částka, investovaná do oprav, restaurování a přípravy obnovy kulturních památek v roce 2018, je 3 034 500 Kč. Podíl města Česká 
Třebová na této částce je 1 223 384 Kč (podíl obcí Rybník, Přívrat a Semanín je 265 599 Kč), zbytek je hrazen z prostředků Římskokatolické 
farnosti a dotačních titulů (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Pardubický kraj).

PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK  
PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) – MIN. KULTURY
Finanční příspěvek poskytovaný Ministerstvem kultury ČR na tento program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, 
které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. 
Stanovená částka pro ORP Česká Třebová činila 196 000 Kč. 

Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu této kulturní památky:
• rotunda sv. Kateřiny v České Třebové – dokončení výměny střešního šindele na ohradní zdi hřbitova – III. etapa.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN (MPZ) – MIN. KULTURY
Finanční příspěvky poskytované Ministerstvem kultury ČR v tomto dotačním programu jsou určeny na úhradu prací zabezpečujících uchová
ní souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nacházející se na území městské památkové zóny v České Třebové.

Město Česká Třebová obdrželo z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 dotaci ve výši 200 000 Kč. 
Z této dotace a z finančních prostředků města byla zrealizována následující oprava:

• obnova a repase celkem 11 kusů oken na kostele sv. Jakuba Většího

PROGRAM PODPORY KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI NA ROK 2018 
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu Pardubického kraje byly realizované akce: 
• sousoší Kalvárie ve Skuhrově u Č. Třebové – restaurování
• kostel sv. Jakuba Většího – obnova a repase celkem 11 kusů oken na kostele sv. Jakuba Většího
• pískovcové prvky na hřbitovní zdi ve Svinné – restaurování
• kostel sv. Bartoloměje v Semaníně – 1. etapa restaurování kazatelny

PROGRAM OBNOVA PIETNÍCH MÍST VĚNOVANÝCH UDÁLOSTEM A OBĚTEM  
1. SVĚT. VÁLKY V PARDUBICKÉM KRAJI NA ROK 2018 
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu Pardubického kraje 
byly realizované akce: 
• pomník ve Skuhrově – restaurování
• pomník v Přívratě – restaurování

PROGRAM ÚDRŽBA A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH KULTURNÍCH PRVKŮ  
VENKOVSKÉ KRAJINY NA ROK 2018 – MIN. ZEMĚDĚLSTVÍ
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu byly realizované akce: 
• Sousoší Nejsvětější Trojice v Semaníně – restaurování
• Krucifix u č.p. 221 v Rybníku – restaurování

rotunda sv. Kateřiny v České Třebové  
– výměna střešního šindele  

na ohradní zdi hřbitova
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OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) ČESKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní památka (objekt památkového 
charakteru) – akce obnovy 
(restaurování)

finanční 
prostředky 

města (obce)

finanční 
prostředky Řkf 

granty 
Pardubického 

kraje

dotace z  progra
mů Min. kultury 
a  Min. Zeměděl

ství ČR *

náklady 
na obnovu 

celkem

Ohradní zeď hřbitova u rotundy sv. Kate
řiny – 3. etapa výměny střešního šindele 
(dokončení)

49 045 196 000 245 045

Sousoší Kalvárie ve Skuhrově 
u České Třebové – restaurování 129 450 150 000 279 450

Obnova pomníků obětem 
1. světové války:

• pomník TGM v Parku legií 21 036 21 036

• pomník na Lhotce u ZŠ 2 000 2 000

• pomník obětí 1. a 2. svět. války 
ve Svinné 52 000 52 000

• pomník ve Skuhrově u kostela 
sv. Jana Nepomuckého 15 000 15 000 30 000

Pískovcové prvky na  hřbitovní zdi 
ve Svinné – restaurování 29 800 30 000 59 800

Krucifix na ul. Moravské 
– restaurátorský průzkum 13 800 13 800

Socha Šárky v parku Javorka 
– restaurování 27 600 27 600

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově 
– střešní okno, odborný posudek 
(dřevomorka)

42 022 42 022

Kaple Cyrila a Metoděje ve Svinné
– zavěšení zvonu 19 260 19 260

Hřbitov v České Třebové – Parníku 
– pokračování obnovy hřbitovní zdi 
– VIII. etapa

393 231 393 231

Městský hřbitov – opravy 71 888 71 888

Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně 
– 1. etapa restaurování kazatelny 19 987 79 948 99 935

Sousoší Nejsvětější Trojice v Semaníně 
– restaurování 165 471 326 878 492 349

Krucifix u č.p. 221 v Rybníku 
– restaurování 59 378 130 900 190 278

Přívrat – obnova pietního místa 
věnovaného obětem 1. světové války 
– restaurování pomníku

40 750 40 750 81 500

Celkem 1 082 686 19 987 315 698 653 778 2 121 194

* Dotační programy: MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) a Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP), MZe ČR – Údržba a obnova stávajících prvků venkovské 
krajiny

Michaela Ježková, odbor rozvoje města a investic – památková péče
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ZAČALA NOVÁ MODELÁŘSKÁ SEZÓNA A OPĚT ÚSPĚŠNĚ
Modelářská sezona pro nás začíná již tradič
ně 12. 1. v  Hradci Králové soutěží Hradecký 
lev. Pokud se má z každé akce na něco vzpo
mínat, bude to tentokrát cesta na  soutěž. 
Navigace nás zákeřně navedla „nejrychlejší 
trasou.“ V jejím podání to znamenalo na „kru
háči“ v  Týništi nad Orlicí uhnout z  klasické 
cesty a  my jeli hezky přes most až do  lesa, 
ze kterého jsme se vyhrabali až těsně před 
Hradcem. Být léto, nebude lesní cesta ex
tra problém. Ale v  dnešních časech sněžení 
to nebylo zrovna vhodné. Nicméně jsme to 
zvládli. 

Hradecký lev patří mezi naše oblíbené 
akce, snad díky atmosféře. Letos ale určitě 

díky oceněním, které jsme posbírali. Naše 
tříčlenná výprava měla stoprocentní úspěš
nost. V  technice získal cenu Vítek Přívratský 
a  naši dva nováčci, kteří pod klubovou zá
stavou soutěžili poprvé, za své modely cenu 
také získali. Jmenovitě pak Michael Šoltys 
za  techniku ve  starších žácích a  Jan Rou-
tek za dospělé dokonce získal získal ceny 
dvě: cenu v kategorii lodí a  ještě speciál-
ní ocenění za  Československou námořní 
modelářskou regatu. Chlapci se do klubu 
tedy zapsali znamenitě.

Českotřebovské moděláře teď čeká akce 
v  Němčicích a  Pardubicích, kde snad naše 
město opět proslaví několika cenami.

Vítek Vrog Přívratský

ZVEME VÁS NA 51. LIDOVÝ PLES 
V  České Třebové se drží tradice Lido-
vých plesů neuvěřitelných padesát let 
a  ten, který se připravuje na  sobotu 
2. února 2019, bude již 51. V roce 1968 se 
v Československu uvolnily poměry, země se 
nadýchla k  větší politické svobodě, i  u  nás 
v Č. Třebové obnovila činnost Lidová strana 
a  jednou z  jejích aktivit se stalo pořádání 
Lidových plesů. V této činnosti našich před
chůdců se nám podařilo vytrvat a  tím v na
šem městě utvořit tradici, kterou nemá žádný 
jiný ples ani žádná jiná organizace ve Třebo
vé. 

A co je pro Vás připraveno na nadcházející 
ples? Hudební doprovod již po  třetí ve  vel
kém sále Národního domu provede taneční 
orchestr Combo2 z Litomyšle, v 1.patře v pro
storách bowlingu bude hrát moravská cim
bálová muzika Donava, předtančení v  režii 
skupiny Amapola Tribe. V moderování plesu 
pro tentokrát zastoupí osvědčenou Zuzanu 
Kupkovou, která má rodičovské povinnosti, 
dvojice Martin Lamplot a Míša Svobodová. 

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!

Josef Schneider, Česká Třebová 
a Miluše Mikleová, Česká Třebová

Pavel Šimuna, Česká Třebová
 a Monika Šimková, Česká Třebová

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ÚNORU 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 LET
Zikeš Jaroslav 2. 2. 1949 Česká Třebová
Kochánková Hana 3. 2. 1949  Česká Třebová
Adamíra Miloslav 4. 2. 1949 Česká Třebová
Winzig František 4. 2. 1949 Česká Třebová
Řeháková Věra 6. 2. 1949 Parník
Petruňová Hana 8. 2. 1949 Česká Třebová
Kavková Ivanka 9. 2. 1949 Lhotka
Strnad Petr 9. 2. 1949 Česká Třebová
Drábek Jaroslav 13. 2. 1949 Kozlov
Kapounová Marta 13. 2. 1949 Parník
Schichová Ivanka 14. 2. 1949 Česká Třebová
Mastík Josef 19. 2. 1949 Česká Třebová
Balážová Marta 22. 2. 1949 Česká Třebová
Mužíková Hedvika 27. 2. 1949 Česká Třebová
Vašková Alena 27. 2. 1949 Česká Třebová

75 LET
Klusáček Karel 8. 2. 1944 Česká Třebová
Slezáková Růžena 16. 2. 1944 Parník
Šindelářová Růžena 17. 2. 1944 Česká Třebová
Stehurová Zdeňka 23. 2. 1944 Česká Třebová
Sauer Zdeněk 24. 2. 1944 Česká Třebová

80 LET
Holec Antonín 1. 2. 1939 Česká Třebová
Beránek Miloslav 13. 2. 1939 Parník
Tesař Josef 14. 2. 1939 Česká Třebová

85 LET
Pirklová Marie 28. 2. 1934 Parník

91 LET
Mazánek Jiří 14. 2. 1928 Česká Třebová

94 LET
Simon Augustin 4. 2. 1925 Česká Třebová

RYBÁŘSKÝ PLES
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svo-
je příznivce na  tradiční Rybářský ples, 
který se uskuteční 9. února ve 20:00 hod. 
v sále KC Rybník. K poslechu a tanci zahra
je JariKurriBand. Vstupenky v  ceně 160 Kč 
v předprodeji na tel. čísle 602 138 146 – paní 
Pleskotová. Bohatá tombola a občerstvení!!! 
Odvoz směr Rybník–Česká Třebová zajištěn 
autobusovou dopravou!

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V SEZÓNĚ 2018–2019 V ČESKÉ TŘEBOVÉ
• Zimní údržbu silnic I. třídy v Pardubickém kraji zajišťují společnosti 
Eurovia a Sovis. Silnici č. I/14 v České Třebové (hlavní tah městem) zajišťuje společnost 
Sovis. 

• Zimní údržbu na silnicích II. a III. třídy zajišťuje SÚS Pardubického kraje. 
Krajský centrální dispečink, tel: 466 052 726 nebo 602 283 890, email: dzs@suspk.cz
Cestmistrovství Ústí n. Orlicí, tel: 465 500 709 nebo 723 262 774, email: dzsuo@suspk.cz

• Zimní údržbu na místních a účelových komunikacích v České Třebové, 
včetně chodníků provádí firma Eko Bi, s.r.o. 
Dispečera zimní údržby kontaktujte na telefonu: 737 210 007.

VÝZKUMNÁ SPOLEČNOST MEDIAN PROVÁDÍ MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ
Česká nezávislá výzkumná společnost MEDI
AN provádí prestižní mezinárodní šetření na 
téma Politické postoje. Cílem výzkumu je 
získat informace o představách obyvatel ČR 
týkajících se domácí i mezinárodní politické 
situace. Data ze všech zemí účastnících se še
tření umožní lépe srovnávat společenské po
stoje v naší zemi se situací v dalších zemích 
světa.

Některé domy a byty byly náhodně vy-
brány také v České Třebové, aby se někte-
ří členové těchto domácností zúčastnili 

tohoto šetření. V  průběhu ledna a  února 
2019 navštíví tazatelé domácnosti. Do-
tazování probíhá osobním rozhovorem 
a trvá ve většině případů asi 25 minut.

Otázky se týkají každodenního života, 
hodnot a názorů českých občanů. Odpovědi 
jsou zcela anonymní, všechny údaje budou 
použity pouze v rámci souhrnných údajů a je 
vyloučeno jakékoli zneužití osobních infor
mací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti 
k ničemu nezavazují.

red

Ozdobou našeho plesu je každoročně bo
hatá tombola, kde cca 400 cen v malé tom
bole je zárukou, že nikdo neodejde z  plesu 
s  prázdnou a  cca 20 velmi hodnotných cen 
velké tomboly udělá opravdovou radost 
z výhry. V  tuto chvíli již máme od sponzorů 
zajištěn zájezd pro 2 osoby do  Bruselu (vě
noval europoslanec T. Zdechovský), zájezd 
do  francouzských Lurd od  f. Wagonservis, 
2× víkendové pobyty pro 2 osoby (věno
val M. Kadlec), víkendový pobyt v  rouben
ce v  Koutech nad Desnou, potravinový koš 
od vicehejtmana Romana Línka, uzená vep
řová kýta od  senátora Petra Šilara, kávovar 
(dar europoslanece P. Svobody), překvapení 
od naší paní starostky M. Petrkové, dar slíbil 
i  poslanec M. Výborný… Je určitě na  co se 
těšit. 

Vstupenky na  ples můžete kupovat tak 
jako v  předchozích letech v  prodejně kvě
tin p. Freudla na Starém náměstí č.p.14, a to 
od  2.  1.  2019, nebo telefonicky objednat 
na tel. 731 571 471. 

Na  shledanou s  Vámi na  našem plese se 
těší pořadatelé plesu z KDUČSL, Koalice pro 
Českou Třebovou a Zelení. 

Miloslav Tesař,  
místopředseda MO KDU – ČSL Č. Třebová
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DRUHÁ TRÁVA S ROBERTEM KŘESŤANEM  
+ HOSTÉ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Po téměř 15 letech se v České Třebové usku
teční koncert Druhé trávy a  jejich hostů. 
Druhá tráva – sestava skvělých hudebníků 
hrající spolu již 27 let. O jejich kvalitě svědčí 
pravidelná každoroční turné po  USA, různá 
ocenění a ceny. Doprovázeli mj. Pavla Bobka, 
Lenku Dusilovou, Wabiho Daňka, Kateřinu 
Garcia a  další. Skupina vydala více jak dva
cet nosičů. Robert Křesťan – dvorní skladatel 
a  textař Druhé trávy, vyhledávaný překla
datel z  angličtiny, kytarista, banjista, zpě
vák s  charakteristickým a  nezaměnitelným 
hlasem. Tento hudební zážitek bude o  to 
mimořádnější, že jako host vystoupí s  DT 
hudební legenda Charlie McCoy – zpěvák, 
multiinstrumentalista, jeden z  nejlepších 
hráčů (ne-li nejlepší) na  foukací harmo-
niku. S  DT spolupracuje cca 15 let. Tento 
převážně studiový hráč nahrával s  hudeb
ními velikány, jako je např. Bob Dylan, Kriss 
Kristofferson, Elvis Presley, Johnny Cash, Rin
go Starr a další. Za zmínku stojí, že hostoval 
i na CD skupiny „Malina Brothers“, která velmi 
úspěšně vystoupila v roce 2017 v České Tře
bové na „PPP – Pohodovém pátku poprvé“. 
Jedná se údajně o  poslední návštěvu Char
lieho McCoye (78) Evropy.

Dalším hostem bude Kateřina Garcia – 
vynikající zpěvačka, hraje na flétny a píš-
ťaly, hovoří sedmi jazyky, pravnučka Al-
fonse Muchy. Hostovala na CD Pavla Bobka, 
Druhé trávy, Malina Brothers atd. Žije v Irsku, 
v Dublinu, kde na místní univerzitě přednáší 
španělštinu. Vystupuje s  několika hudební

mi tělesy, s Druhou trávou spolupracuje cca 
12 let. Moje osobní zkušenost – jedná se 
o velmi skromnou a sympatickou dámu.

Koncert se uskuteční 25. 4. v  České 
Třebové v  Národním domě v  Kozlovské 
ulici. Předprodej vstupenek bude zahá-
jen 11. 3. 2019 v Turistickém informačním 
centru Česká Třebová a okolních městech. 
Na koncert zve

Zdeněk Neterda

HROMNICE, NEBO IMBOLC? V KŘIVOLÍKU SE BUDE OPĚT SLAVIT
Zima je v  plném proudu, pravěká osada je 
zasypaná sněhem a  spolek Bacrie na  první 
sobotu v únoru chystá oslavy tohoto prasta
rého svátku. V  kalendáři totiž budou brzy 
Hromnice, které Keltové nazývali Imbolc. Ná-
vštěvníci osady tak budou moci 2. 2. vyu-
žít komentovaných prohlídek osady, kde 
se dozví, proč byl tento svátek pro naše 
předky tak významný. 

Návštěvníci si vyzkouší, jak náročné bylo 
pomocí historické sekery zpracovat dřevo 
na  zimu, vyrobí si svoji svíčku „hromničku“ 
a  v  mrazivém počasí jim jistě přijde vhod 
slavnostní přípitek na hromovládce. Akce se 
koná v sobotu 2. 2. od 10 do 15 hodin. Vstup
né je dobrovolné.

V čase, kdy napjatě očekáváme první ná
znaky přicházejícího jara, ale často bývají 
zatlačeny mrazivými vánicemi, naši dávní 
předkové slavili svátek Imbolc. Vedle dalších 
tří nejdůležitějších milníků v  roce je to pře
lom mezi zimou a  jarem a  měl kdysi velký 
význam. Svátek byl pod různými názvy sla
ven různými etniky žijícími na  našem úze
mí. Hlavní roli při oslavách tohoto svátku 
ve  všech kulturách hrály především ohně 
a  očista domů, neboť oheň byl stále rozho
dujícím faktorem v této nepříznivé části roku. 
„Imbolc však především představoval světlou 

naději blížícího se jara a  sílícího slunce, jehož 
moc vrcholí v den letního slunovratu,“ dodává 
náčelník Bacrie David Maršálek.

Monika Maršálková

ZA JEDEN PROVAZ  
VSTUPUJE DO DRUHÉ DEKÁDY
Výstava 10 let Za jeden provaz uzavřela pes
trý program v  roce 2018. Rádi bychom i  le
tos pokračovali v  naší činnosti. Již nyní se 
můžete těšit na 11. Podzimní benefiční ples, 
který proběhne v  první polovině listopadu. 
5. Benefiční notování uvedeme v  novém 
kabátě a hlavně již během května. V závěru 
zimy si připravíme tradiční masopustní rej 
v  Domově pro seniory. Nejsou to však jedi
né akce, které proběhnou. Chceme stále více 
zprostředkovávat dobrovolnické příležitosti, 
a  tímto způsobem různým sociálním skupi
nám v  České Třebové věnovat tolik draho
cenný čas. 

Sbírka Za  jeden provaz pro Verunku 
byla sice již ukončena, ale nyní probíhají 
intenzivní přípravy rekonstrukce kou-
pelny. I  přes obdivuhodnou výši výtěžku 
nedokážeme pokrýt veškeré náklady spo-
jené s  rekonstrukcí, a  tak hledáme nové 
partnery a sponzory, kteří by byli ochotni 
podpořit dobrou věc. Víte o někom? Nevá-
hejte nás kontaktovat. 

Všechny aktuální informace naleznete 
na  našem webu. Děkujeme všem, kteří nás 
v naší činnosti podporují. V novém roce 2019 
se opět těšíme na setkání s vámi.

Anna Borková, předsedkyně Za jeden provaz, z. s.

Pravěká osada Křivolík / foto: David Maršálek

Charlie McCoy Kateřina Garcia
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BYLO BY MÁLO, KDYBY ŠKOLA 
BYLA POUZE SOUČTEM 
VYUČOVACÍCH HODIN, 
STUDENTŮ A UČITELŮ
pokračování ze strany 1 >

Čekají na  abiturienty nějaké viditelné 
změny?
Snažíme se, aby se postupně vylepšovalo vy-
bavení školy. Od  konce loňského roku dispo-
nujeme bezbariérovým přístupem do  budovy, 
studenti mají k  dispozici nové toalety, nově 
vybavené jsou také odborné učebny fyziky, vý-
početní techniky a biologie. V jarních měsících 
se budeme těšit na  pěkný pohled na  zahradu 
vedle školy, kde vznikl biotop pro venkovní vý-
uku zejména přírodovědných předmětů. Jeho 
součástí je jezírko, bylinková zahrádka, skalka, 
posezení pro venkovní vyučování, nová stá-
ní pro kola i  přístřešek pro kontejnery. Město 
upravilo park před gymnáziem, nyní ještě če-
káme na odstranění nevzhledného stánku před 
budovou. Provozovatel obdržel výpověď, takže 
již běží lhůta na jeho odstěhování.

Co všechno gymnázium studentům 
nabízí?
Bylo by málo, kdyby škola byla pouze souč-
tem vyučovacích hodin, studentů a  učitelů. 
Jsem rád, že u  nás probíhá také řada akcí, 
které s  výukou přímo nesouvisí. Na  podzim 
je to volejbalový turnaj Gaudeamus, kterým 
připomínáme Den studentstva, tedy 17. listo-
pad. Před Vánocemi je to vždy Akademie, která 
vznikla už v  roce 1990. Jedná se o  studentská 
vystoupení, jejichž témata si studenti vybírají 
sami. Je to ryze studentská akce, proto je také 
na plakátech uvedeno: Studenti gymnázia vás 
zvou na svou akademii. Škola zajišťuje proná-
jem sálu a  ozvučení, ale podobu vystoupení, 
pořadí scének, průvodní slovo moderátorů, to 
vše mají studenti ve své vlastní režii. Zažil jsem 
už řadu Akademií, ale pořád se velmi dobře ba-
vím. Někdy se možná pro někoho jedná o hu-
mor trochu na  hraně, ale jsem přesvědčen, že 
nadsázka, ironie i  parodie ke  studentskému 
životu patří. Další pěknou akcí je předvánoční 
zpívání, do něhož se svými hlasy zapojují také 
nedávní absolventi, kteří již v současnosti stu-
dují na  vysokých školách. Na  přelomu dubna 
a  května probíhá Majáles, jehož téma vybírá 
školní parlament.

Ve  škole pracuje badatelský kroužek, foto 
kroužek, pěvecký sbor, nabídka je opravdu ši-
roká. Chovatelský kroužek čeká na  dokončení 
oprav učebny biologie. Původně jsme ve  ško-
le chovali především morčata, křečky, činčily, 
želvy a  akvarijní rybičky. Nově třeba vznikne 
i prostor a podmínky pro některé exotičtější ži-
vočichy. Pokračujeme v organizaci výměnných 
pobytů, sportovních i  lyžařských kurzů, nově 
například nabízíme kurz vodácký.

Při tom všem však samozřejmě nesmíme 
zapomínat na studium. Je velmi důležité, aby-
chom řádně stihli odučit vše, co se má. Našim 
základním úkolem je připravit studenty nejen 
k  maturitě, ale také k  přijímacím zkouškám 
na vysokou školu i k dalšímu studiu.

Běžnou součástí studia je výuka cizích ja-
zyků. Jak vypadá vaše spolupráce se ško-
lami v zahraničí?
Patříme mezi střední školy s nejbohatší nabíd-
kou výuky cizích jazyků v  našem kraji. Také 
proto udržujeme přátelské vztahy se školami 
v  Německu, Itálii, na  Slovensku. Ojedinělé je 
zejména naše dlouholeté partnerství se školou 
v  Norsku. Každý druhý rok vycestuje skupina 
přibližně čtyřiceti studentů do  norské školy 
v Prestfossu, stejný počet studentů přijíždí na-
opak do České Třebové. Jsem moc rád, že letos 
se také díky iniciativě pana hejtmana a  úsilí 
Spolku gymnázia podařilo získat výraznou do-
taci z norských fondů. Díky tomu bude letošní 
výměna pro studenty finančně velmi výhodná 
a navíc budeme moci poslat na stáž do Norska 
dva kolegy, zároveň dva pedagogové z norské 
školy přijedou k nám. 

Od  roku 2013 mají studenti k  dispozici 
Studovnu prof. Karla Holbika. 
Jak vznikla?
To je velmi pěkný příběh. Pan Karel Holbik stu-
doval na gymnáziu ve 30. letech 20. století. Poté 
pokračoval ve  studiích v  Praze, odkud odešel 
do  zahraničí a  působil ve  Spojených státech 
amerických. Mimo jiné působil jako pedagog 
na univerzitě a pracoval také pro OSN. Po roce 
1989 se pravidelně vracel do České Třebové, za-
jímal se o  dění ve  městě a  rovněž podporoval 
gymnázium. Ve své závěti pamatoval i na svou 
bývalou školu. Jeho syn nás navštívil a  předal 
finanční obnos s  tím, že tatínek si ve  své po-
slední vůli přál, aby ve  škole vzniklo něco, co 
bude sloužit především studentům. Tak z  jed-
né třídy vznikla studovna, což je prostor, který 
je studentům celodenně k dispozici. Tráví tam 
čas před vyučováním i po něm, v době volných 
hodin apod. Mohou tam číst, studovat, povídat 
si, psát úkoly, k dispozici jsou jim knihy i počíta-
če. I na pohled se jedná o velmi pěkné prostředí. 
Pro studenty je snad motivující i to, že pobývají 
v místnosti, která vznikla díky někomu, kdo zde 
také v minulosti studoval.

To je třeba věc, ze které máme velkou radost. 
Navíc vznikla mimo náš rozpočet, s výrazným 
přispěním Spolku Gymnázia Česká Třebová. 

Zmínil jste Spolek Gymnázia Česká Třebo-
vá, můžete ho představit?
V jeho čele stojí kolega Petr Poldauf, můj před-
chůdce, který se ve  prospěch gymnázia velmi 
aktivně angažuje i  po  té, co se rozhodl v  roce 
2012 znovu o  funkci ředitele neucházet. Spo-
lek sdružuje nejen absolventy školy, ale i  další 
příznivce a  podporovatele, kterých není nikdy 
nazbyt. Gymnázium, stejně jako většina dal-
ších středních škol, je zřizováno Pardubickým 
krajem a  má přesně stanoveno, jaké finanční 
prostředky lze použít na platy, pomůcky nebo 
provoz. Účast na soutěžích, olympiádách, růz-
né mimoškolní aktivity studentů nebo letošní 
oslavy, bychom v  takové míře financovali jen 
velmi obtížně. Spolek tyto činnosti podporu-
je, jako dobrovolná organizace může přijímat 
sponzorské dary, příspěvky od  členů, dary 
od města aj. 

Gymnázium otevírá každý rok osmile-
té i  čtyřleté studium, škola má dnes přes 
340 studentů. V  době vašeho nástupu 
do funkce ředitele měla škola menší krizi, 
kdy bojovala s  nedostatkem dětí, což už 
dnes nehrozí. Je něco dalšího, na  co jste 
jako ředitel školy hrdý?
Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Těší mě, 
když škola funguje jako celek, když jsou stu-
denti úspěšní a  spokojení, bodují v  soutěžích, 
když jsou bez problémů přijímáni na  prestižní 
vysoké školy, když vzpomínají na  školu jako 
na místo, které je určitým způsobem obohatilo, 
něco jim přineslo. Vybavení školy je jistě důleži-
té, ale myslím si, že dobrou školu nedělá počet 
interaktivních tabulí, počítačů či rychlost inter-
netového připojení, ale spíš to, jak se studenti 
cítí, jestli mají možnost potkat ve škole někoho, 
kdo je inspiruje. 

Jaké máte plány s gymnáziem 
do budoucna?
Možná to bude znít málo ambiciózně nebo 
příliš skromně, ale mně úplně postačí, když bu-
deme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, 
a  přitom na  ni budou panovat dobré mezilid-
ské vztahy, jak mezi vyučujícími navzájem, tak 
mezi vyučujícími a studenty. To je alfa a omega 
všeho. Teprve potom následují úvahy o  další 

Pohlednice, budova českotřebovského gymnázia, kolem roku 1916,  
nákladem Dominika Trávníčka, Sbírka Městského muzea Česká Třebová
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modernizaci vybavení. Do  budoucna bychom 
potřebovali novou chemickou laboratoř i  zre-
konstruovanou tělocvičnu, ale to je nikdy 
nekončící proces obnovy, se kterým si, věřím, 
budeme umět poradit. Zásadnější otázkou pro 
mě zůstává, jakým způsobem v  budoucnu co 
nejlépe doplnit pedagogický sbor v okamžiku, 
kdy odejde početná generace učitelů, kterým 
je dnes přes padesát let. Dále také přemýšlím 
o  tom, co vlastně znamená pojem kvalitní 
vzdělání. Je to více slovíček, definic, více vzo-
rečků? Jistě ne, domnívám se, že je to mimo jiné 
schopnost umět si vybrat ze všech informací ty 
zásadní a  důležité, dovednost rozumně se zo-
rientovat v  komplikovaném světě kolem nás. 
Na  našem gymnáziu jsem studoval a  matu-
roval, po vojenské službě dvacet let učil a nyní 
sedmým rokem vykonávám funkci ředitele. 
Mohu tedy snad říci, že školu znám. Gymnázi-
um mělo vždy svou zvláštní atmosféru. Ta pra-
menila mimo jiné z  toho, že se zde potkávali, 
přátelili a také navzájem ovlivňovali lidé napříč 
třídami bez ohledu na  ročník narození, věděli 
o sobě, fandili si i mimo školu. To bychom rádi 
zachovali. Taková okolnost se nedá nařídit, 
změřit, vypočítat. Je to pocit, který prostě buď 
na vlastní kůži zažijete, nebo ne.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

ASISTENTI  
PREVENCE KRIMINALITY
Město Česká Třebová na základě zkušeností 
z  jiných měst se v  roce 2015 rozhodlo zří
dit dvě pracovní místa „Asistentů prevence 
kriminality“ (dále jen APK) s  tím, že budou 
zařazeni pod Městskou policii. K  zajištění fi
nancování APK byla vybrána varianta realiza
ce projektu prostřednictvím Úřadu práce ČR. 
Na  základě výběrového řízení byli vybráni 
dva muži, kteří vykonávali funkci APK od led
na 2016. Ke  konci téhož roku své působení 
v této funkci ukončili na vlastní žádost. Měs
to Česká Třebová mělo zájem v projektu APK 
pokračovat, a  proto na  základě výběrového 
řízení byli vybráni noví asistenti (dvě ženy). 
Pracovní činnost APK byla zaměřena přede
vším na  sídliště Borek, včetně celého území 
města Česká Třebová. Pokud bych měl zhod
notit práci APK, vidím v jejich činnosti velký 
přínos nejen pro sídliště Borek, ale i pro celé 
město Česká Třebová.

Vencl Petr, velitel MP

Akademie 2018 / foto: Milana Soukupová

BEZPLATNÉ REKVALIFIKACE
„Šance pro maminky po mateřské a dlou-
hodobě nezaměstnané“

Evropská unie v  rámci projektu „Nevzdá
vej to!, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106,“  
podporuje skupinu obyvatelstva, která je 
znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, 
kteří jsou za poslední 2 roky déle než 12 mě
síců v  evidenci Úřadu práce Pardubického 
kraje. Vztahuje se i na maminky na mateřské, 
které se před nástupem na mateřskou zaevi
dovali na Úřad práce (stačí 1 den).

Těmto osobám umožňuje bezplatnou re
kvalifikaci a možnost nastoupit na dotované 
místo.

Možnosti rekvalifikací:
• Řidičský průkaz skupiny B nebo C
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky 
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
• … případně další rekvalifikace dle vlastního 
výběru.
Z projektu je možné hradit i cestovné na re
kvalifikaci.
Termíny zahájení kurzů: od  února 2019, re
zervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací: Petra Polanská, 
tel. 604 262 780, polanska@tpzpk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ZAPOJTE SE  
DO ČTENÁŘSKÉ VÝZVY 2019
Hledáte tipy na čtení? Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit 
výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle témat, které vytvořila Databáze 
knih. (Projekt DatabazeKnih.cz funguje od prosince 2008 a od té doby shromažďuje informa
ce o knihách a jejich autorech.)

1. Kniha, jejíž název je v rozkazovacím způsobu
2. Kniha, která má lichý počet stran
3. Kniha, ve které hraje důležitou roli hudební nástroj
4. Cestopis
5. Kniha od ženské autorky s mužskou hlavní postavou
6. Kniha, která má v názvu kalendářní měsíc
7. Kniha, která vás zaujala svou obálkou
8. Kniha od asijského autora
9. Kniha, která má na Databázi knih v době čtení méně než 10 komentářů
10. Kniha od současné české autorky
11. Kniha, jejíž děj se odehrává v Ostravě
12. Kniha, která má v názvu slovo kniha
13. Kniha autora, jehož jméno i příjmení začíná na stejné písmeno
14. Kniha o vašem oblíbeném místě, zemi
15. Kniha od autora, který napsal více než 20 knih
16. Kniha s oxymórem v názvu
17. Kniha, jejíž děj se odehrává ve vězení
18. Kniha, která obdržela Man-bookerovu cenu
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2019 (nová kniha)
20. Kniha s černobílou obálkou

Pro rychlejší hledání jsme vytvořili ukázkové seznamy knih, ze kterých si můžete vybírat. V na
šem katalogu jednoduše zjistíte, jestli je kniha dostupná, nebo už ji má půjčenou jiný čtenář, 
hledejte přes https://moderniknihovna.cz/cs/pomoc/ctenarskavyzva2019 nebo se ptejte 
u výpůjčního pultu. Ale pozor, jedna kniha může být součástí více témat, vy ji však musíte 
přiřadit pouze k jednomu. Samozřejmě si sami můžete najít i knihy, které v našich seznamech 
nejsou. K danému tématu jich máme v knihovně mnohem víc!

Pokud je pro vás 20 knih za rok hodně, vyberte si pouze témata, která se vám líbí. Na ná
ruživé a soutěživé čtenáře možná čeká i nějaká odměna. Přijímáte výzvu? Stavte se pro hrací 
kartu do knihovny.

VYLEPŠUJEME PRO VÁS KNIHOVNU
Cesta pro knihy, časopisy, audioknihy nebo 
deskové hry je zase o něco příjemnější. V zá
věru loňského roku jsme opravili schody 
do prvního patra. Během dvou dnů nahradi
la moderní dlažba staré lino. 

Chceme, aby se návštěvníci v knihovně cí
tili dobře, proto jsme také vyměnili výpůjční 
pulty na oddělení pro dospělé i pro děti. Sta
vební práce v  prosinci zakončila kompletní 
oprava WC na dětském oddělení. 

Oddělení pro děti, výpůjční pult / foto: redakce

mailto:polanska@tpzpk.cz
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Připravujeme:

ČÍNA?!
Čína je velká a  bláznivá země. Jeden den 
budete obyvatele milovat za  jejich úsměv 
a  ochotu, zatímco pozítří přinese hlubokou 
nenávist k  davům, s  nimiž musíte bojovat 
o  svůj kousek vyhlídky. Kam se oko podívá, 
tam roste nový mrakodrap, dálnice nebo 
hotel a  nic není překážkou. Nejkrásnějším 
koutům planety zde odtikávají poslední 
okamžiky poklidné existence bez masového 
turismu. Obyvatelé nade vše milují karban, 
dobré jídlo a rýžovou pálenku.

V „Říši středu” mají všechno, po  čem srd
ce cestovatele touží, ale také spoustu věcí, 
o kterých jste raději nikdy nechtěli slyšet… 

Jak vidí Čínu cestovatel Kuba Ven-
glář ze Za  horami.cz, si přijďte poslech-
nout do  městské knihovny 12. 3. 2019 
od 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

NOC S ANDERSENEM 2019 
29.–30. března od 17:30 hodin
Každoroční nocování dětských čtená
řů v  městské knihovně. Vhodné pro děti 
z  1.–5. třídy. Bližší informace a  přihlášky 
v půjčovně dětského oddělení. Nutná regis
trace předem.

Přihlašování od 1. února do 15. března. 
Přednost mají děti, které se této akce ještě 
neúčastnily. Vstupné: 150 Kč. Bližší informa
ce: martina.stosova@moderniknihovna.cz. 

ONE MAN SHOW  
VLASTIMILA VONDRUŠKY
Přijměte pozvání na setkání se spisovatelem 
a historikem Vlastimilem Vondruškou. Nepů
jde o  klasickou besedou, není to ani před
náška, ale jak sám říká, jde o one man show, 
ve které se pokouší zábavně vyprávět o živo
tě, své literární tvorbě a také o životě našich 
předků. 

Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento 
pořad Oldřich z Chlumu – román a skutečnost 
nepostrádá nadhled, ale je současně posta
ven na  reálných faktech. A  protože se Vlas
timil Vondruška jako spisovatel dívá na  his
torické prameny jinýma očima než školní 
učebnice, dozví se posluchači řadu překva
pujících odhalení.

Akce se bude konat ve čtvrtek 11. dub-
na v  Malé scéně, začátek je plánovaný 
na 18 hodin. Nebude chybět autogramiá-
da a prodej knih. Vstupné 80 Kč. 

Vstupenky si můžete koupit v  před-
prodeji od 1. března v Městské knihovně, 
na oddělení pro dospělé v 1. patře. Více in
formací na info@moderniknihovna.cz.

Další informace a  aktuální otevíra
cí dobu naleznete na  webové stránce 
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo 
https://www.facebook.com/mekct/. 
Psát můžete na  info@moderniknihovna.cz 
nebo volejte 732  756  827, pobočka Parník 
tel. 605 125 323.

Upozorňujeme na uzavírky

V  úterý 12. února bude celé dopoledne 
uzavřeno dětské oddělení z důvodu koná
ní akce Knížka pro prvňáčka.
Ve středu 13. února budou všechna 
oddělení knihovny uzavřena od 8 do 
12:30 hodin.

CO MOŽNÁ NEVÍTE O KNIHOVNĚ ANEB STATISTIKA NUDA JE
V roce 2018 se do knihovny zaregistrova
lo 2 380 čtenářů, z toho 755 dětí. Počet fy
zických návštěv dosáhl počtu 44 641, což 
představuje přes 850 týdně. Dalších 48 314 
návštěv bylo online. Prodloužení výpůjček 
nebo rezervace stále častěji neprobíhá v 
knihovně, ale z telefonu nebo počítače.

Nakoupili jsme pro českotřebovskou ve
řejnost 4 383 dokumentů k vypůjčení. Jelikož 
knihovna již dávno nepůjčuje jen knihy, mů
žete vybírat i mezi novými časopisy, novina
mi, eknihami, audioknihami, „mluvícími kni
hami“ a deskovými hrami. Rostoucí oblibě se 
těší audioknihy s 1 120 tituly v nabídce. Stá
licí jsou deskové hry, kterých nabízíme 172.

Ačkoli ceny služeb a produktů rostou, re
gistrace do vaší knihovny stojí roky stejně. 
Pro vaši představu, výše registrace pro do
spělého za 150 Kč/rok, představuje cca po
lovinu průměrné ceny jedné nové knihy. A u 
nás můžete vybírat z více než 100 000 polo
žek.

Nevyhovujícímu prostoru navzdory se 
nám podařilo uspořádat celkem 280 akcí, 
které navštívilo 4 144 návštěvníků. Převažo
valy akce pro děti podporující čtenářství a 
volnočasové aktivity. Celkem počet jejich ná
vštěv převýšil číslo 2 700. Intenzivně jsme se 
věnovali i kurzům práce s informačními tech
nologiemi pro dospělé, o které je mezi veřej

ností značný zájem. Část zájemců musíme s 
lítostí odmítat, ale naše lidské a především 
prostorové kapacity brání navýšení počtu 
míst v kurzech. Akce pro dospělé měly přes 
1 300 návštěvníků. 

Díky aktivní účasti v projektových výzvách 
Ministerstva kultury a Pardubického kraje se 
nám podařilo získat 119 000 Kč, které jsme 
použili například při realizaci akce pro děti 
s rodiči Pohádkový listopad, vylepšení por
tálu Osobnostiregionu.cz nebo modernizaci 
technického vybavení místních a obecních 
knihoven integrovaných obcí.

Jsme tu pro vás 53 hodin, 6 dní v týdnu, 
on-line nezavíráme. Mimo provozní dobu 
lze využít službu vracení do biblioboxů.

Možná nevíte, že sídlíme ve dvou bu-
dovách, máme 5 oddělení, jen 2 WC, 
5 skladů, 1 externí sklad a 20 počítačů pro 
veřejnost.

Oddělení pro dospělé, výpůjční pult / foto: redakce

Pohádkový listopad

mailto:info@moderniknihovna.cz
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/2 pátek

FUNPARK SKIPI LETOHRAD
Celodenní výlet pro přihlášené děti. Pořádá 
DDM Kamarád. Cena: 320 Kč.

THE COMPLICATION 
(alternativerock´n ŕoll/Jablonné nad Orlicí)
ECHONAUT 
(garagepop/Vysoké Mýto)
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

2/2 sobota

IMBOLC / HROMNICE
10:00–15:00 / Pravěká osada Křivolík
Přijďte přivítat první svátek jara! Těšit se mů
žete na prohlídku zimní osady, vyzkoušet si 
zpracování dřeva replikami pravěkých ná
strojů, vyrobit si svíčku „hromničku“ a  spo
lečně připít na  Hromovládce. Vstupné dob
rovolné. Pořádá spolek Bacrie.

51. LIDOVÝ PLES
19:30 / Restaurace Národní dům
Vystoupí taneční orchestr Combo2 z  Lito
myšle, moravská cimbálová muzika Donava. 
Bohatá tombola. Vstupenky: 200 Kč velký sál, 
150 Kč ostatní prostory. Ples pořádá KDU 
ČSL, Koalice pro Českou Třebovou a Zelení.

PALEŤÁCI: IMPROSHOW
20:00 / Modrý Trpaslík
Show plná smíchu, o  které rozhodují divá
ci. Divadelní představení, při kterém hrají 
herci krátké improvizační hry. Každá hra má 
svá pravidla. Herci je musí dodržet a k tomu 
odehrát krátký příběh na vámi zadané téma. 
Vše vzniká spontánně přímo na místě, proto 
je velká zábava to sledovat. Přijďte si zlep
šit náladu s  improvizační skupinou Paleťáci! 
Jízdné: 80 Kč.

VOLEJBALOVÝ PLES
20:00 / Restaurace Na Horách
Tombola, DJ a  skvělá zábava. Pořádá Sokol 
Česká Třebová – volejbal ženy ve spoluprá
ci s  Geodézií Česká Třebová. Vstup: 110 Kč. 
Vstupenky objednávejte na tel. 732 410 678.

5/2 úterý

UVAŽUJETE O NÁSTUPU  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
16:00 / ROSA rodinné centrum
Beseda s  Renatou Skalickou, pedagožkou 
s  třicetiletou praxí v  MŠ, o  školkové zralos
ti, předávání zodpovědnosti a  všem, co vás 
bude zajímat. Vstupné: 50 Kč.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum

Je určený zájemcům o  poznání rodinných 
kořenů, a  to zejména začátečníkům. Příští 
setkání se uskuteční na  téma Sňatky v  li
dové kultuře 2. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Mgr. Jana Voleská.

6/2 středa

ROBO KROUŽEK
15:00–17:00 / Městská knihovna – Teenspace
Postav a  naprogramuj si svého robota se 
svým týmem. Oblíbený ROBO kroužek se 
koná každou středu pro přihlášené děti. Více 
info: mrkvlf@gmail.com.

7/2 čtvrtek

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Předveď ostatním svou oblíbenou hru 
na Xboxu, např. Rebelka, Harry Potter nebo 
Dance, ale také na compu a nauč ji knihovni
ci. Akce se koná také 14. a 28. února.

8/2 pátek

INTERSTATE60 
(rockpop/Česká Třebová)
NOISETRAP 
(indiealternative/Praha)
MUNROE 
(indierock)
20:00 / Modrý Trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.

9/2 sobota

RYBÁŘSKÝ PLES
20:00 /  KC Rybník

ČRS MO Česká Třebová zve všechny svoje 
příznivce na  tradiční Rybářský ples. K  po
slechu a  tanci zahraje JariKurriBand. Vstu
penky v  ceně 160 Kč v  předprodeji na  tel. 
čísle 602 138 146 – paní Pleskotová. Bohatá 
tombola a občerstvení!!! Odvoz směr Rybník
Česká Třebová zajištěn autobusovou dopra
vou!

10/2 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE  
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál Kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.

11/2 pondělí

VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍČKO
13:00–17:00 / Městská knihovna – Teenspace
Blíží se svátek sv. Valentýna, přijď na Teens a vy
tvoř si přáníčko pro někoho, koho máš rád/a. 
Materiál zajištěn. Těší se na Tebe Adéla. Více 
info: adela.voclova@moderniknihovna.cz

12/2 úterý

POVÍDÁNÍ S PORODNÍ ASISTENTKOU
15:00 / ROSA rodinné centrum
Povídání s  porodní asistentkou Bc.  Lenkou 
Jasanskou, o  těhotenství, porodu, kojení 
a všem, na co se budete chtít zeptat. Vstup
né: 120 Kč.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a  vyprávění příběhů, vyrá
bění i  nová přátelství. Akce je vhodná pro 
předškoláky a  děti mladšího školního věku 
s rodiči či bez doprovodu. Výjimečně se koná 
2. úterý v měsíci! Vstupné dobrovolné.

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea je 
určen dětem od 5 do 12 let. Pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro star
ší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. 
Příští setkání se uskuteční na  téma Kupec. 
Cena lekce je 20 Kč. Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

KPH – 57. koncertní předplatné
506. hudební večer
PAVEL ZEMEN
19:00 / Malá scéna
Pavel Zemen – klavír. Vítěz mnoha českých 
i  světových hudebních soutěží. Listina mla
dých umělců. Vstupné: 150 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
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14/2 čtvrtek

2. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
TECHNIKA ČTVERCŮ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Iva Janzová. Pomůcky: šicí potře
by a  řezací pomůcky, šicí stroj je k zapůjče
ní, čtverce 13,5 × 13,5 cm (včetně přídavků 
na  švy) – blok bude mít po  sešití rozměr 
34,5 × 36 cm. Jeden blok je z  devíti čtver
ců. Připravte si půl na  půl kontrastní látky. 
Lze na  půlku čtverců použít jednu barvu 
(druh) látky a  na  druhou polovinu čtver
ců různé zbytky, ale není to podmínka. 
Doporučuji si doma nařezat pruhy o  šíř
ce 13,5 cm, pokud máte zbytky látek, tak 
čtverce 13,5 x 13,5 cm. Na  deku bude po
třeba 20 až 24 bloků, při použití menších 
čtverců je motiv vhodný na  polštáře nebo 
kabelky. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer
venka a  60 Kč ostatní účastníci. Informace 
na http://klubcervenkazs.webnode.cz/.

VČS A VÝBĚR JEDNODENNÍCH VÝLETŮ
14:30 / Národní dům
Výroční členská schůze. Pořádají Senioři ČR, 
místní organizace Česká Třebová.

KVĚTY Z FOAMIRANU
16:00–18:00 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro do
spělé a starší děti. Seznámíte se s technikou 
tvorby květů z foamiranu. Každý účastník si 
vyrobí krásný květ na  ozdobu – jako brož. 
Cena kurz je 150 Kč (v ceně je veškerý mate
riál na výrobu). S sebou: přezůvky. Lektorka: 
Hanka Milerová. Přihlásit se můžete nejpoz
ději do 11. 2. 2019.

DP Jaro 2019
SLOVÁCKO SA NESÚDI
19:00 / Velký sál Kulturního centra
Povídkový večer nejen o  víně, ale taky o  li
dech, kteří jdou do  všeho naplno. Vybrané 
(dnes už) klasické folklorní vyprávěnky slo
váckého „kronikáře“ Zdeňka Galušky, které 
patří k  dobrému moravskému vínu či slivo
vičce. Hrají: E. Elsnerová, A. Jastraban, D. On
dráček. Režie: F. Nuckolls. Vstupné: 350 Kč. 
Na toto představení platí abonentní průkaz
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

15/2 pátek

PYŽAMOVÁ PÁRTY
15:30–18:00 / Klub Rébus
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve děti 
od 9 let na Pyžamovou párty v klubu Rébus. 
S sebou pyžamo a polštář. Maximální počet 
zúčastněných je 20 osob.

HANKA KOSNOVSKÁ  
A VERONIKA HLOŽKOVÁ
20:00 / Modrý Trpaslík
Hanka Kosnovská je frontwoman kapely NIL, 
sólová interpretka a  host Pražského Výbě
ru. Na  podzim 2017 vydala autorské album 
„Jiná” v češtině, na kterém se sama doprová

zí na klavír. S touto deskou Hanka koncertu
je za doprovodu Veroniky Hložkové. Jízdné: 
100 Kč.

16/2 sobota

ŠIBŘINKY
14:00, 19:00 / Sokolovna Na Skále
Pro děti od  14:00 hod., pro dospělé večer 
od 19:00 hod. Tanec, soutěže, tombola, do
mácí zákusky, pro děti vhodná obuv do  tě
locvičny. Hudba Primátor. Pořádá T. J. Sokol 
Česká Třebová, Odbor sokolské všestrannos
ti. 

18/2 pondělí

OFFLINE DAY
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a  zábavy. 
Vypneme compy, Xbox, mobily, WiFi a za
hrajeme si různé deskové hry, např. Dixit, 
Česko junior, Sázky a dostihy, Twister, Activi
ty a spoustu dalších her, u kterých si budeme 
povídat a  užijeme si společně odpoledne. 
Můžeš přinést i svou oblíbenou hru z domu 
a naučit ji hrát ostatní.

HEDVÁBNÝ ŠÁTEK
15:00–17:30 / DDM Kamarád
DDM Kamarád pořádá kreativní kurz pro 
dospělé a  starší děti. Účastníci se sezná
mí s  technikou malování na  hedvábí bar
vami a  zdobení konturami. Cena kurzu je 
250 Kč (v ceně 1× šátek o rozměrech 90 cm × 
90 cm, barvy). S  sebou si přineste přezůvky 
a  ochranný oděv. Lektorka: Iva Vychytilová. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 11. 2. 2019.

19/2 úterý

BOWLING V NÁRODNÍM DOMĚ
13:45 / Národní dům
Pořádají Senioři ČR, místní organizace Česká 
Třebová.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určený nejširšímu okruhu zájem
ců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského kul
turního okruhu. V rámci jednotlivých sloho
vých epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta
vitelů – také k osobnostem a památkám na
šeho regionu. Setkání se uskuteční na téma 
Vstříc modernitě! Fauvismus a  futurismus 
ve  výtvarném umění. Cena lekce je 20 Kč. 
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

20/2 středa

Z CEST – NEJEN ZA KAMENY
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Pořádá Mineralogický klub Česká Tře
bová. Přednáška Mgr.  Veroniky Koubové 
a Mgr. Martina Tykače. 

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová. 

EKOSTORY
Inspirativní příběh českých ekologů
18:00 / Ekocentrum Podorlicko
Dokumentární film Ekostory mapuje dějiny 
tuzemského ekologického hnutí a  ochra
ny přírody  od  50. let do  nedávné minulos
ti. Hlavním tématem filmu jsou však formy 
občanské angažovanosti. Snímek akcentuje 
nejrůznější způsoby občanské angažova
nosti lidí, kterým záleželo na přírodě a stavu 
životního prostředí, ať už v období komunis
mu či v demokratickém státě. Jeho cílem je 
inspirovat těmito fenomény k vlastní aktivní 
občanské roli. Zprostředkovává širokou šká
lu aktivit, které může ve  svém životě uplat
nit každý občan. Dokumentární film vznikl 
ve spolupráci s Českou televizí. Partnery pro
jektu jsou Lesy České republiky, s.p. Vstup 
zdarma.

21/2 čtvrtek

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
14:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď si zahrát turnaj v mini pingpongu. Ne
musíš vyhrát, stačí se zúčastnit. Zábava zaru
čena. Těší se na Tebe knihovnice Adéla.

HRANIČNÍ KAMENY
17:00 / Městské muzeum
Přednáška Petra Vomáčky na  téma Hra
niční kameny věnovaná hraničníkům ze 
17.–19. století nacházejícím se ve  východní 
části Pardubického kraje, a to nejen na zem
ských hranicích Čech a Moravy, ale i na hrani
cích dominikálních a rustikálních. Doplněna 
bude o  fotografie jednotlivých hraničních 
kamenů a jejich „hřbitovů“. Vstupné: 20 Kč.

JIŘÍ GRYGAR... NA MALÉ SCÉNĚ
17:30 / Malá scéna
Promítání filmu Grygar (17:30)
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Beseda (19:00)   O  VĚDĚ A  VÍŘE, SKEPTICIS
MU A  KRITICKÉM MYŠLENÍ s  astrofyzikem 
RNDr. Jiřím Grygarem CSc., scénáristou Leo
šem Kyšou a režisérem Martinem Petráskem. 
První ze série společenských besed s  ná
zvem „... na  malé scéně“ spolupořádaných 
s  občanskou iniciativou Moje milá Třebová. 
Pozvaný host zde absolvuje dvě besedy, jed
nu odpoledne pro studenty středních škol 
a jednu v podvečer pro veřejnost. 
Přáním organizátorů je přispět ke  kultuře 
společenské diskuze mezi generacemi na
příč názorovým spektrem. Více informací 
na www.mojemilatrebova.cz, Bc. Martin Ho
rák, tel. 777 308 056. Vstupné: 50 Kč. 
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

23/2 sobota

VÍKENDOVÁ DÍLNA:  
MALOVÁNÍ NA TEXTIL
9:00–14:00 / Dům s  pečovatelskou službou, 
společenská místnost
Lektorka: Jarmilka Nováčková. Pomůcky: 
tužku, nůžky velké a malé ostré, pečicí papír, 
čtvrtky, noviny, úzký štětec, hadřík, houbič
ku, víčko od Ramy a hezký motiv na ubrous
ku. Dále si připravte světlou látku nebo již 
ušitý výrobek, na  který budete malovat, 
než  barvy zaschnou, zkusíme si také ubrous
kovou techniku na textil, např. pytlík na pe
čivo či bylinky. Svačinu a  pití, rychlovarná 
konvice k dispozici. Lektorné: 100 Kč, členky 
KČ, 150 ostatní (barvy, konturky, lepidlo a ob
rázky). Přihlášky: prosím na tel: 739 065 958.

MATT LONG TRIO (UK/CZ)
20:00 / Modrý Trpaslík
Matt Long, fenomenální 23letý kytarista 
a zpěvák, nová hvězda britského blues, čty
ři nominace na  British Blues Awards 2018! 
„Matthew je kytarista a  zpěvák, který svými 
sóly dokáže pravidelně zvednout diváky ze 
sedadel. Na mladíka svého věku z něj vyzařu-
je až neuvěřitelná vášeň a oddanost blues. Má 
před sebou skvělou kariéru – je to teď budoucí 
britská bluesová hvězda ve stádiu tvorby.“ (Ke
vin Beale, Radio DJ Blues). Jízdné: 130 Kč.

24/2 neděle

ZDEJDOVOU STOPOU
9:30 / na Kohoutě, odbočka na Svinnou
Běh na lyžích nebo pěšky na počest Zdejdy 
– Zdeňka Langa, skauta a bývalého starosty 
České Třebové. Start je v 10 hod od pomníč
ku po  krátké vzpomínce na  bratra Zdejdu. 
Trasa vede od pomníčku k chatě na Kozlově. 
Pro pěší účastníky bude po  cestě připrave
no několik úkolů. Pro běžce na  lyžích a  ty, 
kteří splní všechny úkoly, čeká v cíli na Koz
lovském kopci teplý čaj a  sladká odměna. 
Autobus v 9:14 ze zastávky U Pivovaru do za
stávky Svinná, rozcestí. Pořadatel KADETI, ro
veři a rangers 5. oddílu vodních skautů stře
diska Javor Česká Třebová, www.javorct.cz.

PYŠNÁ PRINCEZNA
15:00 / Malá scéna
V Půlnočním království žije pyšná princezna 
Krasomila. Když odmítne ruku krále Miro
slava, ten se za  ní vydá do  jejího království 
v  přestrojení za  zahradníka. Vypěstuje zpí
vající květinu a  najde si cestu k  srdci pyšné 
princezny. Jejich lásku chce překazit rádce, 
který Půlnoční království ovládá. Miroslav 
a  princezna proto uprchnou a na útěku zažijí 
nečekaná dobrodružství. Princezna se nako
nec dovídá, že její milý není zahradník, ale 
král a nic už nestojí v cestě pravé královské 
svatbě. Hrají: Klára Jelínková / Klára Kučero
vá, Jan Knespl, Julie Jurištová, Hana Tunová, 
Milan Duchek / David Schneider, Josef Vaver
ka / Michal Kuboušek. Režie: Dana Bartůňko
vá. Vstupné: 60 Kč.
Předprodej vstupenek na  www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu, 
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem 
u pokladny.

26/2 úterý

VÝSTAVA TITANIC
Výstava Titanic v Brně. Odjezd v 7:20 hodin 
z  nádraží. Cena 190 Kč + autobus. Pořádají 
Senioři ČR, místní organizace Česká Třebová.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře
bovské lokality. Setkání se uskuteční na téma 
Potravinářské obchody v  České Třebové. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17:00 / ROSA rodinné centrum
Tvoření pro radost, vstupné 50 Kč, přihlášení 
předem.

27/2 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které za
jímá, co číst dětem od  narození až do  věku 
4 let. Nebo hledají nápady na hry a říkanky 
či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro ro
diče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult. 
Vstupné dobrovolné.

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová. 

1/3 pátek

KPH – 57. koncertní předplatné
507. hudební večer
PAVEL HAAS QUARTET
19:00 / Malá scéna
Veronika Jarůšková – 1. housle, Marek Zwie
bel – 2. housle, Jiří Kabát – viola, Peter Ja
růšek – violoncello
Jeden z  nejvýraznějších, světově uznáva
ných, komorních souborů současnosti. Mno
honásobný držitel ceny Gramophone Award. 
Jedinečnost koncertu v České Třebové spo
čívá v tom, že je pro PHQ zastávkou mezi ně
meckým a  severoamerickým (USA, Kanada) 
turné. Vstupné: 150 Kč.
Na toto představení platí abonentní průkaz
ky, zbývající vstupenky v  omezeném počtu 
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VÍCEDENNÍ AKCE
4–8/2

POHÁDKOVÁ VÝHRA
Kulturní centrum
Filmový festival pro děti. Každý návštěvník 
si musí zakoupit alespoň jeden los za 20 Kč, 
který je zároveň i  vstupenkou. Po  každém 
představení budou vylosovány zajímavé 
ceny. Akci pořádá Kulturní centrum a  DDM 
Kamarád Česká Třebová.

PROGRAM:
4. 2. Já padouch 3
5. 2. Úžasňákovi 2
6. 2. Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená
7. 2. Coco
8. 2. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Otevřeno od 9:00 hod, začátek v 10:00 hodin.

22–23/2

NOCOVÁNÍ V ROSE
ROSA rodinné centrum
Pro děti a rodiče, děti od 5 let i samostatně.

Chcete otisknout pozvánku na  událost v  ka
lendáři akcí? Pošlete ji nejpozději 15. února 
na email redakce@ceskatrebova.cz.
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VÝSTAVY

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

25/1–17/3

STROMY JAKO DOMY
Městské muzeum
Interaktivní výstava s  přírodovědnou tema
tikou je zapůjčena z Moravského zemského 
muzea, oddělení Dětské muzeum, a je pořá
dána ve  spolupráci se ZO ČSOP Podorlicko 
Česká Třebová. Výstava potrvá do  neděle 
17. března 2019. Pro školy je možné objednat 
doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi Sobo-
ta v  muzeu proběhne 2. března 2019 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad poznáváním, 
hrami a zajímavostmi z přírody.

12–28/2

PRAVDIVOST – SOUCIT  
– SNÁŠENLIVOST V UMĚNÍ
Kulturní centrum
Od  11. do  28. února bude v  předsálí kina 
v  Kulturním centru ke  zhlédnutí přibližně 
desítka obrazů z putovní výstavy „Pravdivost 
– Soucit – Snášenlivost v umění“. Vystavené 
kopie zobrazují jak vnitřní svět lidí, věnují
cí se meditativní disciplíně Falun Gong, tak 
vnější tragédii těchto praktikujících v  Číně, 
kteří (přestože ve svému životě rozvíjejí prav
divost, soucit, snášenlivost apod.) jsou krutě 
a nezákonně perzekvováni čínským komuni
stickým režimem. Vernisáž výstavy proběh
ne v  pondělí 11. 2. v  17 hodin. Organizátor 
– Asociace Falun Gong ČR, z.s. Otevřeno při 
akcích KC.

5/2–24/2

PERCEPCE
Výstavní síň kulturního centra
Výstava maleb Lukáše Kanii. Vernisáž výsta
vy se uskuteční 4. 2. 2019 v 17:00 hod. Ote
vřeno denně: 9:00–12:00 a  14:00–17:00 ho
din. Vstupné dobrovolné.

ČERNOBÍLE
Městská knihovna
Výstava fotografií Miroslavy Kejvalové.

KINO SVĚT
2/2 sobota

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT 
(USA) 2D
17:00
Lední medvědi vynikají silou a  obratností 
a  žijí samotářským životem. Hrozivou bílou 
šelmou se medvěd Norm stal asi jen omy

lem. Má totiž rád společnost, legraci a kámo
še, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým 
a nebezpečným vládcem promrzlých planin 
docela pokulhává. Je to dobrák od kosti, ale 
ať chce, nebo nechce, Norm prostě je lední 
medvěd, žije na severním pólu a musí se stát 
vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebné
ho respektu, tak se se svým medvědím sy
nem a  osvědčenou skupinou potrhlých ne
zničitelných lumíků vydává do  města, které 
nikdy nespí. Do New Yorku. Režie: T. Maltby. 
Mládeži přístupno, animovaný, komedie, 
český dabing, 90 min. Vstupné: 120 Kč.

4/2 pondělí

ŽENY V BĚHU (ČR) 2D
19:00
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem 
báječný život a  je pevně rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom 
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdě
lí na  čtyři díly a  zdolají těch více než 42 ki
lometrů jako rodinná štafeta. Žádná z  nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a  trenér Vojta (Vla
dimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. 
Stačí jen začít. Dcery se ovšem do  běhání 
nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší 
Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně 
průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel 
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo 
nechce, požádat o ruku. Prostřední Bára (Ve
ronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže 
pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. 
Její biologické hodiny bijí na poplach. A nej
mladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa 
má, ale ten chlap má jeden zásadní háček – 
manželku. Režie: M. Horský. Mládeži přístup
no, komedie, 93 min. Vstupné: 130 Kč.

6/2 středa

ÚNIKOVÁ HRA (USA) 2D
19:00

Psychologický thriller Úniková hra vypráví 
příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit 
se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry 
cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití. 
Hrají: T. Labine, D. A. Woll... Režie: A. Robitel. 
Mládeži přístupno od  15 let, psychologický 
thriller, titulky, 100 min. Vstupné: 120 Kč.

7/2 čtvrtek

METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC 
(FRANCIE, USA) 2D
19:00
V  mystickém prostředí starořímské arény 
duní prověřené metalové skladby. Legen
dární Metallica by koncertovala kdekoliv. 
Stačí dostatečně prostorný plac, kde mohou 
postrčit vlak své těžkotonážní hudby a  kde 
si „to“ mohou se svými fanoušky rozdat. 
Mimochodem bývá nezapomenutelným zá
žitkem, když frontman James Hetfield hrne 
energii do  diváků, kteří stojí ani ne metr 
od něho. Přesto, koncertní kulisa, kterou Me
tallica zvolila jednoho červencového večera 
roku 2009, dodala vystoupení magickou at
mosféru. Starořímský amfiteátr v  Nimes je 
jedním z  nejzachovalejších kolbišť gladiá
torů. I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto 
architektonického monumentu genius loci. 
Což teprve večer, kdy tmu prořezává palba 
světel a ohňů, kdy hlučící dav chlapů a holek 
vyvolává jména „novodobých gladiátorů“. 
Hetfield, Hammett, Trujillo a  Ulrich vstupují 
do arény za tónů filmové hudby Ennia Morri
coneho. Mládeži přístupno, hudební, doku
mentární, 132 min. Vstupné: 180 Kč.

9/2 sobota

LEGO® PŘÍBĚH 2  
(USA, AUSTRÁLIE, DÁNSKO, KANADA) 2D
17:00
V  pokračování úspěšného animovaného fil
mu LEGO® příběh se opět setkáme s hrdiny 
z  Bricksburgu, kteří se ve  zcela novém akč
ním dobrodružství pouštějí do  boje za  zá
chranu svého milovaného města. Uplynulo 
již pět let od  chvíle, kdy všechno bylo boží 
a obyvatelé města musí čelit nové obrovské 
hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmí
ru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města 
stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnove
ní harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, 
Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdá
lených neprobádaných světů, včetně podiv
né galaxie, ve  které je všechno jako v  mu
zikálu. Režie: M. Mitchell, T. Gum. Mládeži 
přístupno, dětský, animovaný, český dabing. 
Vstupné: 120 Kč.

11/2 pondělí

PSÍ DOMOV (USA) 2D
19:00
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé 
štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. 
Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více 
jak 600 km od svého pána. Láska k páníčko
vi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella 
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se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká 
mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i ne
bezpečí a nástrahy velkého neznámého svě
ta… Režie: Ch. M. Smith. Mládeži přístupno, 
rodinný, dobrodružný, český dabing, 92 min. 
Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

13/2 středa

NA STŘEŠE (ČR) 2D 
19:00
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne 
dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), 
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého 
na střeše svého domu. Mohou však dva tak
to odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby 
z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom 
jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, 
rozzlobeného na celý svět, který mu neucho
pitelně uniká a mladíka, který hledá výcho
disko ze zoufalé situace v neznámém městě, 
přináší mnoho třecích ploch, tragikomických 
situací, ale i  překvapivých nápadů a  řešení. 
Každý z  nás totiž potřebuje, aby jej někdo 
potřeboval. A  Song potřebuje kromě tep
lého oblečení a střechy nad hlavou někoho, 
kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat 
neznámému klukovi? Režie: J. Mádl. Mládeži 
přístupno od 12 let, drama, komedie, 97 min. 
Vstupné: 120 Kč.

15/2 pátek

BIO SENIOR
CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR)
17:00
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho po
dob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde 
ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky 
Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje pří
běhy lidí, kteří cestu ke  svému štěstí někde 
ztratili a  pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, 
láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou 
přinášet naději a radost, ale mnohem častě
ji nakonec pykají za  naše chyby. Film Cena 
za  štěstí odvíjí samostatné osudy několika 
hrdinů, aby se jejich cesty začaly postupně 
křížit a mohly nakonec složit dohromady je
den velký příběh života. Propletenec rodičů, 
které můžete potkat každý den, jejich dětí 
a partnerů. Své štěstí najdou často nečekaně, 
ale to je přeci jedno! Milenecký a životní pár 
(Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková) vycho
vává dvě děti, když do  jejich harmonického 
soužití vstoupí muž z  minulosti (Tomáš Ha
nák). Režie: O. Dabrowská. Mládeži přístup
no, drama, komedie. Vstupné: 60 Kč.

16/2 sobota

GORDON A PADDY (ŠVÉDSKO) 2D 
17:00
Nejde o  neohroženou dvojku „cajtů z  ame
rických seriálů“, Gordon i  Paddy svým způ
sobem však neohrožení opravdu jsou. A  to 
i  přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák 
a  Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nej
nepravděpodobnější dvojice policistů, kte
rá se ve  svém rodném lese musí vypořádat 

s  nejedním zločinem. Z  krádeže ořechů ve
verčáka Valdemara je přitom zprvu málem 
obviněna samotná Paddy! Coby zkušený 
policista však Gordon brzy zjistí, jak se věci 
mají, a  posléze v  Paddy nachází skrytý po
tenciál. Rád by ji dokonce učinil svou nástup
kyní na místo policejního velitele. Jak se však 
ukáže, jeho poslední případ s  ořechy nebyl 
zdaleka tak nebezpečný jako první velká 
zkouška velitelky Paddy. Režie: L. Hamback. 
Mládeži přístupno, dětský, animovaný, český 
dabing, 62 min. Vstupné: 120 Kč.

18/2 pondělí

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ  
(VELKÁ BRITÁNIE, USA) 2D 
19:00
Bylo jí pouhých šest dní, když se po  smrti 
otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou 
královnou. V šestnácti přidala díky sňatku ti
tul královny francouzské, ale když o dva roky 
později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. 
Osmnáctiletá dívka musela od  počátku ob
hajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými 
klany, navíc čelila otevřenému nepřátelství 
rodově spřízněné anglické královny Alžběty 
(Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. 
Averze to byla oboustranná, Alžbětě Marie 
vadila nejen jako vzpurná rivalka, ale i  jako 
matka budoucího krále Jakuba. Anglická 
panovnice totiž v tomto směru měla z mno
ha příčin jen mizerné vyhlídky. Na  druhou 
stranu obě panovnice spojovala jejich izo
lovanost v  prostředí tvořeném výhradně 
muži, díky němuž získaly vzájemné pocho
pení, dokonce i respekt. Britské ostrovy však 
byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě 
to věděly. Režie: J. Rourke. Mládeži přístup
no od  15 let, historický, životopisný, titulky, 
125 min. Vstupné: 120 Kč.

20/2 středa

LÉTO S GENTLEMANEM (ČR) 2D 
19:00

Anna (Alena Antalová) tráví se svým manže
lem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti 
pár desítek kilometrů za  Prahou. Jsou svoji 
už celou věčnost, takže jejich manželství 
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereo
typu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí 
mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu 
modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je 
pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé 
léto zpříjemňuje několik dní pravidelným se
tkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z prá
ce, které za ní do malebných středních Čech 
přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu 
Kamýk. Jednoho dne se ve  vesnici objeví 
Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní 
gentleman, který je, jak všichni předpokláda
jí, novým majitelem místního zámku. Zámek 
je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký 
pán s ním má velké plány. Režie: J. Adamec. 
Mládeži přístupno, romantická komedie, 
98 min. Vstupné: 130 Kč.

22/2 pátek

BIO SENIOR
BOHEMIAN RHAPSODY  
(VELKÁ BRITÁNIE/USA) 2D
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rocko
vé skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i  životem vzdoroval všem myslitelným ste
reotypům, díky čemuž se stal jedním z nej
výraznějších umělců na  světě. Snímek ma
puje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku 
a  ikonických písní, jako jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje neřízenou ži
votní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid 
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z nej
větších show v  historii rocku. Jejich hudba 
byla a  stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět. Mládeži přístupno od  12 let, hudební, 
134 min. Vstupné: 60 Kč.

23/2 sobota

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (USA) 3D
17:00
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo 
vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme. 
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v  závidění
hodné harmonii. Vládne jim mladý náčel
ník Škyťák, který miluje létání s  okřídleným 
parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kama
rádku Astrid, jen jí to ještě nestačil naplno 
říct. Paradoxně právě láska se stane před
zvěstí mračen, která se nad Blpem začnou 
stahovat. Škyťák je v  tom nevinně, může 
za  to rozkošná bílá dračice Bleskoběska, jež 
doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím 
vlivem promění z obávaného Nočního běsu 
na nejistého puberťáka. Možná i proto včas 
ve  vzduchu neucítí nebezpečí pro všech



16

ORGANIZACE / ÚNOR 2019

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondě
lí od 8 do 18 hodin.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE 
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko
řenů, a  to zejména začátečníkům. Probíhá 
vždy 1. úterý v měsíci. 

Příští setkání se uskuteční v úterý 5. úno
ra 2019 od  17 hodin, tentokrát na  téma 
Sňatky v lidové kultuře 2. Cena každé lekce 
je 20 Kč (na lekci není třeba se předem regis
trovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY 
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář pro
bíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se 
uskuteční v úterý 12. února 2019, pro mladší 
děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro 
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 ho
din. 

V  únoru na  téma Kupec. Cena každé 
lekce je 20 Kč (na  lekci není třeba se pře
dem registrovat). Bližší informace podá 
lektorka semináře Mgr.  Radka Urbánková 
(urbankova@mmct.cz).

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo
je výtvarného umění evropského kulturní
ho okruhu. V  rámci jednotlivých slohových 
epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby 
významných světových i domácích předsta
vitelů – také k osobnostem a památkám na
šeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý 
v měsíci. 

Příští setkání se uskuteční v  úterý 
19. února 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na téma Vstříc modernitě! Fauvismus a fu-
turismus ve výtvarném umění. 

Cena každé lekce je 20 Kč (na  lekci 
není třeba se předem registrovat). Lektor: 
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
Je určen pamětníkům starých českotřebov
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře
bovské lokality. Seminář probíhá poslední 
úterý v měsíci.

Příští setkání se uskuteční v  úterý 
26. února 2019 od  17 hodin, tentokrát 
na  téma Potravinářské obchody v  České 
Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč (na  lek
ci není třeba se předem registrovat). Lektor: 
Martin Šebela.

Informace o  akcích Městského muzea Čes
ká Třebová naleznete i  na  webových strán
kách muzea www.mmct.cz a  na  facebooku 
https://www.facebook.com/mmctcz. 

VÝSTAVA 
Interaktivní výstava Stromy jako domy s pří
rodovědnou tematikou je zapůjčena z  Mo
ravského zemského muzea, oddělení Dětské 
muzeum, a  je pořádána ve  spolupráci se 
ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Výstava 
potrvá do neděle 17. března 2019. Pro ško
ly je možné objednat doprovodný program. 

Program (nejen) pro rodiny s dětmi So-
bota v  muzeu proběhne 2. března 2019 
od  15 do  16:30 hodin. Po  komentované 
prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit 
na  příjemně strávený čas nad poznáváním, 
hrami a zajímavostmi z přírody.

PŘEDNÁŠKA
Přednáška Petra Vomáčky na  téma Hra-
niční kameny se uskuteční ve  čtvrtek 
21. února 2019 od 17 hodin v přednáškovém 
sále muzea.

Přednáška bude věnována hraničníkům ze 
17.–19. století nacházejícím se ve  východní 
části Pardubického kraje, a to nejen na zem
ských hranicích Čech a Moravy, ale i na hrani
cích dominikálních a rustikálních. Doplněna 
bude o fotografie jednotlivých hraničních ka
menů a jejich „hřbitovů“. Vstupné 20 Kč. 

ny draky, které se ke  břehům ostrova blíží. 
Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák 
a  Astrid vydají pátrat po  mýty opředeném 
Skrytém světu, v  němž by se všichni draci 
mohli před touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? 
A najdou ho včas? Režie: D. DeBlois. Mládeži 
přístupno, dobrodružný, animovaný, čes
ký dabing, 104 min. Vstupné: 150 Kč, děti 
do 15 let 130 Kč.

25/2 pondělí

ÚHOŘI MAJÍ NABITO (ČR) 2D
19:00
Tohle není jenom hra. Je to útěk z  reality 
všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři 
mají nabito je černá komedie o partě chlapů, 
pro které se hra na  URNU (Útvar rychlého 
nasazení) stala únikem z jejich nudných živo
tů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují 
kulturáky a do svých her zatahují nic netušící 
okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná 
představa, že jsou jako Robin Hood a  jeho 
družina. Bohatým brát a  chudým dávat. 
Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se 
octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném 
místě. Kam až může vést lidská hloupost 
ve  spojení s  nešťastnou shodou okolností?! 
Hrají: O. Kaiser, M. Hádek, K. Hádek, J. Vyo
rálek... Režie: V. Michálek. Mládeži přístupno 
od 12 let, černá komedie. Vstupné: 120 Kč.

27/2 středa

MRAZIVÁ POMSTA (VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
V Mrazivé pomstě, strhujícím akčním thrille
ru plném černého humoru, hraje Liam Nee
son Nelse Coxmana, muže od  rodiny, jehož 
klidný život s  manželkou (Laura Dern) je 
obrácen vzhůru nohama, když jim za podiv
ných okolností zemře syn. Nels začne pátrat 
po pravdě o smrti svého potomka na vlastní 
pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle 
změní v krutou mstu. Drogový král přezdíva
ný Viking (Tom Bateman) postupně záhad
ně přichází o své zabijáky a Nels se pomalu 
mění z  příkladného občana v  chladnokrev
ného mstitele, který nedovolí ničemu a niko
mu, aby mu stál v cestě. Režie: H. P. Moland. 
Mládeži přístupno od  15 let, akční, drama, 
thriller, titulky. Vstupné: 130 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Turistické informační centrum  
Česká Třebová

úterý – neděle: 8:00–18:00 hodin
Klácelova 11

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

Email: info@mmct.cz

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování obča
nů o  hrozícím nebezpečí a  dalším dění 
ve  městě prostřednictvím SMS, emai
lu nebo hlasových zpráv. Při registraci 
na  https://ceskatrebova.mobilnirozhlas.cz/ 
si můžete zvolit, jaký druh informací chcete 
dostávat.

https://www.facebook.com/mmctcz
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ROSA RODINNÉ CENTRUM

PROGRAM ÚNOR
5/2 16:00 Uvažujete o nástupu do mateřské školy? Beseda s Renatou Skalickou, pedagožkou 
s třicetiletou praxí v MŠ, o školkové zralosti, předávání zodpovědnosti a všem, co vás bude 
zajímat, vstupné 50 Kč.
12/2 15:00 Povídání s porodní asistentkou Bc. Lenkou Jasanskou, o těhotenství, porodu, koje
ní a všem, na co se budete chtít zeptat, vstupné 120 Kč.
22–23/2 Nocování v Rose pro děti a rodiče, děti od 5 let i samostatně.
26/2 17:00 Dílna pro dospělé tvoření pro radost, vstupné 50 Kč, přihlášení předem.

Rosa rodinné centrum, z.s., Ústecká 160, 560 02 Česká Třebová. 
Tel.: 773 601 427, email: rcrosact@seznam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
KAMARÁD
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve děti 
školního věku na  celodenní výlet v  pátek 
1. února 2019 do  Funparku Skipi Letohrad. 
Cena výletu je 320 Kč. Přihlášky budou k dis
pozici od 7. 1. 2019. Výlet se uskuteční při mi
nimálním počtu 20 dětí.

FILMOVÝ FESTIVAL
Dům dětí a  mládeže Kamarád ve  spoluprá
ci s  Kulturním centrem vás zve na  Filmový 
festival, který se bude konat v  termínu 
jarních prázdnin 4.–8. 2. 2019 v Kulturním 
centru v České Třebové. Každý den se děti 
mohou těšit na pohádku, soutěže a tombolu 
se zajímavými cenami.

RÉBUS – PYŽAMOVÁ PÁRTY
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve děti 
od 9 let na Pyžamovou párty, která se bude 
konat v pátek 15. 2. 2019 v čase 15:30–18:00 
v klubu Rébus. S sebou pyžamo a polštář. Ma
ximální počet zúčastněných je 20 osob.

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová 
pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kur
zy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí 
v DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671, 
777  292  218. Každá akce se bude konat při 
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu pro
sím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním 
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích 
budou průběžně zveřejňovány na interneto
vých stránkách DDM Kamarád.

KVĚTINA Z FOAMIRANU
Čtvrtek 14. 2. 2019 v čase od 16:00 do 18:00 
hod. Seznámíte se s technikou tvorby kvě-
tů z foamiranu. Každý účastník si vyrobí krás
ný květ na ozdobu – jako brož. Cena kurzu je 
150 Kč (v ceně je veškerý materiál na výrobu). 
S sebou: přezůvky. Lektorka: Hanka Milerová. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 11. 2. 2019.

HEDVÁBNÝ ŠÁTEK 
Pondělí 18. 2. 2019 v  čase od  15:00 
do 17:30 hod. Účastníci se seznámí s tech-
nikou malování na  hedvábí barvami 
a zdobení konturami. Cena kurzu je 250 Kč 
(v  ceně 1× šátek o  rozměrech 90 cm × 
90 cm, barvy). S  sebou si přineste přezůvky 
a  ochranný oděv. Lektorka: Iva Vychytilová. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 11. 2. 2019.

Připravujeme:

20.–22. 3. 2019
Bazar použitého oblečení pro děti a teenege
ry, kočárků, sportovních potřeb aj. 

18. 4. 2019 
Velikonoční prázdniny – Legoland

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019

Po 8:30–12:00
15:30–17:00

KLUB ROSTEME SPOLU
ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA

Út 8:30–12:00 KLUB RODIČŮ S MIMINKY 
Laktační poradenství každý sudý týden

St
8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

ROSIČKA A HERNA s multismyslovým prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt
8:30–12:00
12:00–18:00
17:30–18:30

HERNA
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
KLUB PRO TĚHOTNÉ

Pá 8:30–12:00 HERNA A RECY TVOŘENÍ

So / Ne VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ! 
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová

Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba / foto: Michal Horák

mailto:rcrosact@seznam.cz
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INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu. I když je v mnoha městech 
a obcích podomní prodej zakázán, stále se najde dost lidí, kteří podomním prodejcům své dveře otevřou a podlehnou jejich nátlaku. Podomní 
prodej představuje riziko zvláště pro zranitelné skupiny osob, zejména pro osaměle žijící seniory. 

JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM PRODEJI
1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NEZNÁMÉ OSOBY
Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. Vyžadujte prokázání to
tožnosti od všech osob a jejich totožnost si následně ověřte u firmy, 
která je k takovému úkolu zmocnila. 

V  případě pochybností informujte o  pohybu podezřelých osob 
obecní/městský úřad či státní/obecní policii. Stejně postupujte v pří
padě, kdy je v obci zakázán podomní prodej. 

2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ DOKLADY
Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, neukazujte ni
komu žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování 
energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady.

3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE CHCETE ZAVÁZAT
Při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 
plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou nebo ne
určitou. Obojí má své výhody i nevýhody.

4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejsteli si jisti nabídkou, ne
podepisujte nic na místě, nechte si čas na  rozmyšlenou a proberte 
nabídku se svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod po
hrůžkou výhodnosti nabídky v  určitém časovém období přinutit 
k podpisu, kterého byste později litovali. 

Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu a zjistit dobu ukončení 
této smlouvy s  dodavatelem tak, aby se předešlo pokutě, většinou 
z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy. 

5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhodnutí chcete změnit a zále
žitost vyřešit bez sankcí, můžete u smluv uzavřených mimo obchod
ní prostory (u Vás doma, po  telefonu nebo internetu) od  uzavřené 
smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení od smlou
vy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. 
Bez sankcí můžete výpověď podat ve  lhůtě do 15 dnů od zahájení 
dodávky elektřiny nebo plynu.

6. pokud NEJSTE SPOKOJENI s postupem obchodníka
V případě, kdy nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický re
gulační úřad (email: podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666). 

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou ur-
čeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní 
situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit 
a potřebují pomoc. Informace o provozní době a kontakty na ob-
čanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte 
na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská Tykačova 1183, Česká Třebová www.cbctrebova.cz neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství Klácelova 1, Česká Třebová www.farnostct.cz neděle 9:30

Církev československá husitská Mlýnská 900, Česká Třebová – neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická Riegrova 283, Česká Třebová ceskatrebova.evangnet.cz neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne Smetanova 1450, Česká Třebová ceskatrebova.casd.cz sobota 9:00

VOLNÁ MÍSTA  
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Sociální služby Česká Třebová hledají ku-
chaře/kuchařku do  Domova pro seniory. 
Podmínkou vyučení, dobrý zdravotní stav. 
Nástup ihned. Informace u  vedoucí stravo
vacího úseku p. Valentové, tel. 465 503 453, 
email: kuchyn@socialnisluzbyct.cz.

Sociální služby Česká Třebová hledají do Do
mova pro seniory pomocnou kuchařku. 
Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravot
ní stav. Informace u  vedoucí stravovacího 
úseku p. Valentové, tel. 465 503 453, email: 
kuchyn@socialnisluzbyct.cz.

Sociální služby Česká Třebová  hledají do Do
mova pro seniory pečovatelku, nástup mož
ný ihned. Podmínkou empatie a kladný vztah 
k seniorům, dobrý zdravotní stav. V případě, 
že uchazečka nemá potřebné vzdělání ani 
akreditovaný kurz, umožníme jeho absolvo
vání do  18 měsíců od  nástupu. Informace 
u vrchní sestry p. Drvoštěpové, 739 344 576, 
email: zdravotní@socialnisluzbyct.cz.

INZERCE
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NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Víte, co je sociální aktivizace pro seniory? 
A proč ji poskytujeme v kombinaci s osob-
ní asistencí? Jde o  moderní sociální služ-
bu pro ty občany, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby například z  důvodu Alzhei-
merovy choroby. Aktivizační pracovník 
pomůže lidem s  Alzheimerovou chorobou 
procvičovat a udržovat paměťové schopnos
ti a pomáhat jim co nejdéle setrvat v domá
cím prostředí podporou jejich schopnosti 
sebeobsluhy. Služba sociální aktivizace je 
uživatelům poskytována bezplatně, neměla 
by ovšem nahrazovat pečovatelskou službu, 
ale sloužit jen jako její doplnění. Nastanouli 
případy, kdy uživatel potřebuje specifickou 
podporu, kterou pečovatelská služba nepo
skytuje (například poskytnutí společnosti 
nebo doprovod na  procházku) může vyu
žít službu osobní asistence. V  Pardubickém 
kraji není mnoho měst, kde by sociálněak
tivizační služba pro seniory s Alzheimerovou 
chorobou byla zavedena – okres Ústí nad 
Orlicí je ovšem místem realizace pilotního 
projektu, který si klade za cíl udržet uživatele 

s Alzheimerovou chorobou co nejdéle v do
mácím prostředí. Na  projektu spolupracu
jeme například s  Domovem důchodců Ústí 
nad Orlicí, Českou alzheimerovskou společ
ností a Centrem sociální péče Ústí nad Orlicí. 
Nebojte se nás oslovit – zkusíme společně 
s  vámi naplánovat vzájemnou spolupráci 
při řešení sociální situace, která třeba vznikla 
ve  vaší rodině. Využijte moderní a  unikátní 
možnost, která je v  Ústí nad Orlicí dostup
ná díky tříleté realizaci projektu „Zůstat co 
nejdéle doma i s Alzheimerovou chorobou“, 
podpořeného Evropským sociálním fondem. 
Zavolejte nám nebo napište: 731  053  286, 
kancelar@pomahamti.cz. Najdete nás i na in
ternetové adrese www.pomahamti.cz nebo 
v kanceláři na ul. Čs. armády 1181 v Ústí nad 
Orlicí – ale raději předem zavolejte, abychom 
se neminuli, protože převážně pracujeme 
v terénu. Službu poskytujeme na celém úze
mí okresu Ústí nad Orlicí. 

Romana Jurečková,  
CHYTRÁ SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE POMAHAMTI.CZ

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
Prosinec byl v Domově pro seniory naplněný 
kulturními akcemi. Uživatelé si mohli vybrat, 
zda zajdou na  besedu se studenty, vyrazí 
na  výlet, nebo si jen tak zazpívají vánoční 
koledy, případně pomohou se strojením vá
nočního stromu.

První prosincovou akcí byla 3. 12. Vánoční 
beseda se studenty, kterou si pro uživatele 
Domova připravila paní Žáčková. Studenti 
českotřebovského gymnázia si přišli se se
niory popovídat, jak se slavily Vánoce dříve 
a jak se slaví dnes.

Na 6. 12. byl naplánovaný výlet na Vánoč-
ní prodejní výstavu do  Kulturního centra. 
Senioři si zde mohli nakoupit dárky pro své 
blízké a naladit se vánoční atmosférou, která 
sálala ze všech nádherných výrobků a vánoč
ních dekorací. V  přízemí Kulturního centra 
senioři navštívili i výstavu Unzeitigova betlé
mu. Mnozí z nich zavzpomínali na své mládí, 
kdy tento betlém mohli zhlédnout ještě jako 
děti.

V úterý 11. 12. navštívili Domov žáci prv-
ního stupně ZŠ Nádražní a  pod vedením 
paní vychovatelky Markové připravili pro 
uživatele pásmo vánočních koled a  me-
lodií. Kdo chtěl, mohl se připojit a společně 
s  dětmi si za  hudebního doprovodu koledy 
zazpívat.

Ve  čtvrtek 13. 12. mohli uživatelé navští
vit další výstavu – Malou vánoční výstavu 
ručně šitých výrobků, tentokrát pořádanou 
přímo v  Domově. Uživatelé mohli vybírat 
z  široké škály ručně šitých patchworkových 
vánočních dekorací, polštářků, prostírání, 
hraček, tašek a doplňků.

Dne 14. 12. proběhlo v kapli Domova ta-
neční vystoupení romských dětí z  nízko-
prahového centra Jekhetane v  Ostravě. 
Předvedli seniorům tradiční romské tance. 

Šest děvčat za  doprovodu dvou pracovníků 
přijelo z Ostravy díky programu Tesco stores 
a  nadačnímu fondu Tesco „Vy rozhodujete, 
my pomáháme“.

Poslední předvánoční týden, ve  středu 
19.  12. vystoupily v  Domově děti ze třídy 
Sluníček z MŠ Vinohrady. Pod vedením paní 
učitelky Blažkové a Sauerové si pro uživatele 
připravily hudební pásmo s vánoční témati
kou. Vystoupení dětí z Vinohrad bývají vždy 
velmi povedená a ani toto nebylo výjimkou. 
Děti rozdávaly radost a naplnily Domov pří
jemnou vánoční náladou.

Téhož dne odpoledne se mohli uživatelé 
zúčastnit strojení vánočního stromku – jed
ličky – v recepci Domova. Kdo chtěl, mohl při
jít a pomoci se zdobením, nebo se jen potěšit 
pohledem na rozsvícený vánoční stromek.

V  pátek 21. 12. uspořádali studenti čes
kotřebovského Gymnázia ve spolupráci s čle
ny sdružení Za  jeden provaz akci s  názvem 
Zpívání koled. Uživatelé se společně se stu
denty sešli v  kapli Domova a  za  hudebního 
doprovodu kytary v  rukou hudebníka Jana 
Růžičky si společně zazpívali vánoční písně 
a koledy.

V  prosinci také vzniklo několik repor-
táží o Domově pro seniory, zejména o jeho 
uživatelích. Reportérka Víta Balcarová si přišla 

se seniory promluvit o tom, jaké byly Vánoce 
v dobách jejich dětství a mládí, jak je trávili se 
svými rodinami a jak prožívají vánoční dobu 
dnes. Oficiální odvysílání reportáže proběhlo 
v Českém rozhlase Pardubice v neděli 23. 12., 
ale uživatelé si ji mohli poslechnout ještě 
v předpremiéře 20. 12. a 21. 12. ve společen
ské místnosti, nebo v kapli Domova.

Domov se v  posledních měsících roku opět 
zapojil do  akce Českého rozhlasu s  názvem 
Ježíškova vnoučata. Stejně jako v  přede
šlém ročníku jsme řešili příjemný problém 
– dárky po  zadání do  systému téměř oka
mžitě mizely z  nabídky, protože dárci si je 
ihned rezervovali. Díky jejich spolupráci se 
nám podařilo splnit 10 vánočních přání. Rádi 
bychom poděkovali všem dárcům, kteří se 
rozhodli zpříjemnit Vánoce seniorům v  Do
mově. Zároveň si velmi ceníme i zájmu všech 
ostatních, kteří nás kontaktovali a chtěli seni
ory potěšit, ale bohužel nestihli žádné přání 
rezervovat.

Ráda bych na tomto místě ještě zmínila udá
lost, která sice není akcí Domova, ale stala se 
právě v  českotřebovském Domově pro se
niory. Nejstarší občanka města – paní Anna 
Vydrová, která je v současné době obyvatel
kou Domova, oslavila právě v  prosinci své 
105. narozeniny. Gratulujeme a přejeme pev
né zdraví do dalších let.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Senioři ČR, Česká Třebová, zvou na  výroční 
členskou schůzi, která se koná 14. 2. 2019 
od 14:30 v Národní domě.

Program: zahájení a přivítání hostů, volba 
komisí, zpráva mandátové komise, zpráva 
o činnosti a hospodaření za rok 2018, zpráva 
revizní komise za rok 2018, seznámení s plá
nem na rok 2019, schválení návrhu na usne
sení, diskuse a občerstvení.

Výběr výletů na 1. pololetí 2019
16. 3. 2019 výlet Kudowa Zdroj
20. 6. 2019 výlet Železné hory a Žleby
11. 7. 2019 výlet podzemí v Polsku 

Vystoupení ZŠ Nádražní Vystoupení Jekhetane

Uzávěrka příštího čísla novin je 15. února.
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POZVÁNKY NA KROUŽKY:
NAPROGRAMUJ SI SVÉHO ROBOTA
Chcete si vytvořit vlastní návrhy kon-
strukce a  řízení s  využitím LEGO MIND-
STORMS nebo Fischertechnik a  naučit se 
řešit praktické úlohy? Tak přijďte na  vol
nočasový kroužek, který bude brzy zahájen! 
Již 11. února 2019 se sejdeme na VOŠ a SŠT 
Česká Třebová u  vchodu do  budovy Habr
manova. Scházet se budeme každých 14 dní 
od 15:00 do 17:00 hodin. Kroužek je vhodný 
pro všechny děti a žáky do 15 let a  je zdar
ma. Přihlásit se můžete už nyní na  email 
petra.bartova@vda.cz.

Volnočasový kroužek probíhá v rámci pro
jektu MAP II ve spolupráci s VOŠ a SŠT Česká 
Třebová, nositelem projektu je MAS ORLIC
KO, z.s.

Tento projekt je spolufinancován Evrop
skou unií.

JAK SE DĚTI Z MŠ U KOUPALIŠTĚ 
STARAJÍ O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
V naší MŠ učíme děti poznávat, že zima pro 
volně žijící zvířátka není vůbec jednoduchá. 
Po  celý podzim společně s  dětmi i  rodiči 
sbíráme přírodniny, které potom na bobech 
vozíme do lesa ke krmelci. Za okny a na za
hradě krmíme ptáčky a sledujeme jejich ptačí 
divadlo, když se perou o semínka slunečnic. 
Ani na kačenky v Javorce nezapomínáme. Už 
když nás vidí, připlouvají ke břehu a čekají, co 
jim děti přinesly dobrého.

Dalšími zvířátky, které chodíme krmit, jsou 
ovečky paní Kalinové na Jelenici. Když jsme 
byli 10. ledna u nich naposledy, narodilo se 
zrovna malé jehňátko. Děti vymýšlely jmé
no, ale musíme počkat, protože se ještě neví, 
jestli je to kluk nebo holka.

Je fajn, když z  naší školky, hned zadními 
vrátky můžeme chodit za zvířátky.

Děti a učitelky z Mateřské školy U Koupaliště

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ÚNOR
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
2.–3. 2 .2019 MUDr. Martinková Blanka, Choceň, Pernerova 1573, tel. 465 471 692
9.–10. 2 .2019 MUDr. Moučková Sylva, Choceň, Dolní 443, tel. 720 699 489
16.–17. 2. 2019 MUDr. Podgorný Radim, Vysoké Mýto, Gen. Závady 116, tel. 465 423 957
23.–24. 2. 2019 MUDr. Polzerová Dana, Ústí nad Orlicí, Třebovská 140, tel. 465 524 087

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se slucho
vým postižením. Sídlí na  dětské poliklinice 
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kom
penzačních pomůcek. Poradíme, na jaké po
můcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, 
vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k  nám 
mohou dojít také pro náhradní díly k pomůc
kám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služ-
by sociální rehabilitace, poradenství pro 
sluchově postižené, poskytovat jedenkrát 
měsíčně.
a) „Žluťák“ Domov s  pečovatelskou službou 
8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 
13:00–15:00 v bufetu
ÚTERÝ: 
12. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6. 2019.
Více informací o  Audiohelpu z.s. 
na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.

Zuzana Poláková

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a ro
dičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, ke kadeřnici atd. Senior dopravu ČČK lze 
objednat v pracovní den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 728 417 506.

Doprava pro Vás jezdí každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Cenu přepravy a pod
mínky využití zjistíte na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo na telefonním čísle pro ob
jednání.

SPOLUPRÁCE ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ
MAP (Místní akční plán vzdělávání) je pro
jekt, který má za  úkol vyhledávat překážky, 
které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich rodi
čům či učitelům komplikují život, a vytvářet 
podmínky pro jejich úspěšné řešení. Nosite
lem projektu je MAS ORLICKO, z.s.

Jedna z našich aktivit se zaměřuje přímo 
na spolupráci VOŠ a SŠT Česká Třebová a zá
kladních škol v České Třebové, cílem této ak
tivity je mimo jiné i vytvoření stabilní a fun
gující spolupráce mezi jednotlivými školami 
v regionu.

A  nyní se s  námi pojďte podívat, co se 
v  rámci této aktivity nedávno uskutečnilo! 
5. prosince 2018 se konaly první worksho
py pro základní školy v České Třebové. Tyto 
workshopy proběhly na Vyšší odborné škole 
a  Střední škole technické v  České Třebové. 
Žáci základních škol tak měli možnost po
znat prostředí VOŠ a  SŠT ČT, seznámili se 
s  jednotlivými obory a  vyzkoušeli si různé 
činnosti a úkoly, které se jednotlivých oborů 
na této škole týkaly. Doufáme, že si tento za
jímavý den všichni užili a  odnesli si mnoho 
užitečných informací a zážitků! 

Více informací a  fotografií z  této akce 
najdete na  našich webových stránkách 

www.maporlicko.cz, kde naleznete i  další 
projekty a  aktivity, které pro rozvoj školství 
v našem regionu připravujeme.

Tento projekt je spolufinancován Evrop
skou unií.              Lucie Osuská

HRÁTKY S ELEKTROTECHNIKOU
Takhle se jmenuje nový zájmový kroužek 
pro děti a žáky do 15 let, který bude zahájen 
18. února 2019 v 15:00 hodin a který je zdar
ma. Kroužek bude probíhat každých 14 dní 
od 15:00 do 17:00 hodin na VOŠ a SŠT Česká 
Třebová, poprvé se sejdeme u vchodu do bu
dovy Skalka.

Pokud se chceš naučit sestavovat zají-
mavé elektronické obvody, různá zapoje-
ní a další elektronické hračky pomocí sta-
vebnice Boffin 750, tak neváhej a  přihlas 
se na email petra.bartova@vda.cz.

Volnočasový kroužek probíhá v rámci pro
jektu MAP II ve spolupráci s VOŠ a SŠT Česká 
Třebová, nositelem projektu je MAS ORLIC
KO, z.s.

Tento projekt je spolufinancován Evrop
skou unií.

Žáci ZŠ na VOŠ a SŠT Česká Třebová



21

SLUŽBY / ZE ŠKOL / ÚNOR 2019

ZÚČASTNILI JSME SE DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA VOŠ A SŠT ČESKÁ TŘEBOVÁ, 
SOUTĚŽE V HRADCI KRÁLOVÉ A BYLI JSME HOSTY V ČESKÉM ROZHLASE PARDUBICE
Ve dnech 23. a 24. listopadu jsme se zúčast
nili dnů otevřených dveří na naší škole, kde 
jsme měli velmi velký úspěch, který jsme 
neočekávali. Po této akci jsme se začali pilně 
připravovat na Veletrh JA studentských firem 
v Hradci Králové, jak s prezentací a projevem, 
tak i s výrobky a konečnou verzí paletky. 

Na  veletrhu JA studentských firem jsme 
se zúčastnili všech kategorií soutěže jako na
příklad soutěž o nejlepší logo, slogan a další. 
Bohužel jsme se ani v jedné kategorii soutěží 
neumístili, ale na  druhou stranu byl o  naše 
výrobky velký zájem. Z tohoto odpoledne je 
pořízen záznam, který byl ve večerních novi
nách na ČT1. 

Dne 11. 1. 2019 jsme dostali jedinečnou 
příležitost, a to být v živém vysílání Českého 
rozhlasu Pardubice. Chtěli byste vědět, jak 
se vyrábí naše paletky a čaje? Co to obnáší? 
Jaké plány a cíle do budoucna máme? Tak si 
poslechněte náš rozhovor na stránkách Čes
kého rozhlasu Pardubice. 

Pokud byste si od nás chtěli koupit ně-
jaký výrobek, můžete nás navštívit na na-
šem e-shopu www.paletea.cz. 

Sledovat nás můžete na  facebooku a  in
stagramu yourpaletea.

Lenka Cerháková, VOŠ a a SŠT Česká Třebová

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ  
V MŠ HABRMANOVA

Po  adventních setkáváních, kdy jsme se 
scházeli v  naší MŠ každé pondělí odpoled
ne s rodiči a dětmi, vyprávěli u rozsvíceného 
adventního věnce, zpívali koledy a užívali si 
adventního tvoření, jsme se již tradičně vy
dali na Tříkrálové koledování po jednotlivých 
třídách naší MŠ.

Společně jsme zpívali tříkrálovou koledu, 
vyprávěli o putování tří králů, prohlédli si při
nášené královské dary a vysvětili si jejich vý
znam, přáli všem hodně zdraví a štěstí.

Také jsme si vysvětlili, jak pomáhají sbírky 
pro Charitu dnes. Děti dávaly do charitní po
kladničky drobné mince, které jim připravily 
paní učitelky. To proto, aby se děti naučily, že 
pomáhat se má.

Hodně zdraví a dobrý rok 2019 vám přejí 
Tři králové a všichni z MŠ Habrmanova.

Hana Najmanová

OBČANSKÁ PORADNA INFORMUJE, 
JAK POSTUPOVAT PŘI STANOVENÍ/
VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO
Rozvedli jste se? Rozešli jste se s partnerem/
partnerkou a máte spolu nezletilé děti? Byly 
Vám děti svěřeny do péče, ale druhý z rodičů 
neplatí výživné?

Musí být výživné stanoveno soudně?
Nemusí, pokud se rodiče dokážou dohod
nout. V případě rozvodu manželství je úpra
va poměrů nezletilých dětí podmínkou, aby 
soud manželství rozvedl.

Jak lze soud žádat o stanovení výživného?
K  soudu je třeba podat Návrh na  stanovení 
výživného. Tento návrh se podává k  okres
nímu soudu dle trvalého bydliště nezletilých 
dětí. V  návrhu rodič může sám navrhnout 
částku, která mu bude připadat přiměřená. 
Případně může uvést, že výši ponechá na po
souzení soudu. Obecně se doporučuje část
ku uvést. Návrh je osvobozen od  soudních 
poplatků. 

Jaká je přiměřená výše výživného?
Na  tuto otázku nelze jednoznačně odpově
dět. Při stanovení výživného se vychází nejen 
z příjmů obou rodičů, ale také z jejich podílu 
na péči o děti a z potřeb dítěte. 

Studenti se svou firmou PALETEA

Jak výživné vymáhat, pokud druhý z rodi-
čů neplatí?
Pokud máte v ruce pravomocné rozhodnutí 
o výživném, pak můžete začít výživné vymá
hat prostřednictvím exekutora či soudu (ná
vrh na výkon rozhodnutí). Pokud jste měli jen 
ústní či písemnou dohodu, která je opakova
ně porušována, doporučujeme co nejdříve 
podat Návrh na stanovení výživného k sou
du, přiložit k návrhu písemnou dohodu a vy
máhat výživné i zpětně. Výživné lze vymáhat 
až 3 roky zpětně. 

Kdy mohu podat trestní oznámení?
Trestní zákoník stanoví jako trestný čin ne
placení výživného po  dobu čtyř měsíců. 
V tomto případě rodiči, který výživné nepla
tí, hrozí odnětí svobody na  šest měsíců až 
pět let. Je tedy potřeba zvážit, zda podáním 
trestního oznámení získáte něco jiného než 
zadostiučinění. Pokud bude rodič ve vězení, 
pravděpodobnost vymožení výživného se 
značně snižuje. 

Jak probíhá vymáhání prostřednictvím 
exekutora?
Exekutora si můžete zvolit sami podle vlast
ního uvážení. Za  účelem vymáhání výživ

ného se neplatí žádná záloha či poplatek 
za vymáhání. Po zahájení exekuce už vše po
třebné zajistí exekutor. Pokud rodič pracuje, 
mohou být prováděny srážky ze mzdy, dále 
může být zablokován účet a jestliže tyto dva 
způsoby nepostačují, pak také může dojít 
k prodeji majetku. 

Kdy se výživné promlčuje?
Výživné se nepromlčuje jako celek, ale po
stupně se promlčují jeho jednotlivé měsíční 
částky. V případě, kdy bylo výživné stanove
no soudem, tak jednotlivé splátky se promlčí 
po deseti letech. Jednotlivé splátky výživné
ho, které si mezi sebou partneři ujednali pou
ze písemnou dohodou, se promlčí po  třech 
letech. 

Pokud potřebujete více informací nebo 
chcete pomoci sepsat některý z  návrhů, 
můžete se obrátit na naši občanskou porad
nu osobně, na  tel. 734  281  415 či na  email: 
poradna@uo.hk.caritas.cz. 

Občanskou poradnu v České Třebové najde
te na adrese Hýblova 63 (bývalé prostory ka
deřnictví), každé pondělí 9–12 hodin. 

mailto:poradna@uo.hk.caritas.cz
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SRAZ FANKLUBU SK SLAVIA PRAHA
Sraz fanklubu SK Slavia Praha, pobočka 
Česká Třebová, se koná v  sobotu 9. 3. 2019 
od 16 hodin v Restauraci U Pucholtů v Čes
ké Třebové a bude tam jako host bývalý hráč 
Slavie. Uvítáme co největší počet účastníků. 
Bývalý fanklub Slavie ukončil svoji činnost, 
ale zájem stále trvá.

Josef Pokorný

DSC GYM SE ZAPSAL ZLATÝM PÍSMEM  
DO HISTORIE ČESKOTŘEBOVSKÉHO SPORTU
To, v  co jsme tajně doufali, se v  sobo-
tu 15. prosince 2018 stalo skutečností. 
Českotřebovští sportovci v  BJJ přivezli 
z  2nd Open European championship Pra-
gue 18 medailí a stali se tak nejúspěšněj-
ším klubovým týmem mistrovství Evropy.

Bezprostředně po  návratu z  úspěšné vý
pravy jsme si s  trenérem Lukášem Jandou 
povídali o  vynikajícím sportovním úspěchu 
dosaženém v Praze.

„Právě končící rok přinesl do  práce oddílu 
kýžený klid a  větší pohodu. Podařilo se nám 
dovybavit tělocvičnu dalším nářadím a vytvo-
řit vynikající podmínky pro hodnotný trénink. 
Nejlepším porovnáním vlastní kvality je vždy 
kvalitní soupeř, a proto jsme se zúčastnili šesti 
mezinárodních soutěží, včetně mistrovství svě-
ta. Z turnajů jsme si přivezli 54 medailí, z toho 
14 zlatých, 20 stříbrných a 20 bronzových.

Dosažené úspěchy dávaly tušit, že se mů-
žeme dobře prezentovat i  na  pražském mis-
trovství Evropy, které se bude konat v  závěru 
letošního roku. Tomuto vrcholu sezóny jsme 
proto podřídili i  naše úsilí a  tréninkový pro-
gram. Na  kvalitně obsazený turnaj, kterého 
se zúčastnilo 516 borců z dvanácti států, jsme 
vyslali 25 člennou výpravu dospělých i dětí. Na-
ším cílem bylo překonat úspěch z  posledního 
mistrovství v  Ostravě, ze kterého si DSC GYM 
přivezl dva tituly Mistra Evropy.

Věděli jsme, že v nabité evropské konkuren-
ci to nebudeme mít jednoduché, na turnaj se, 
kromě Čechů a Slováků, sjeli borci z Německa, 
Rakouska, Dánska, Polska, Maďarska, Chorvat-
ska, Ruska a dalších postsovětských států. O to 
více potěšily vynikající výsledky, kterých jsme 
v  Praze dosáhli. Získali jsme šest titulů mistrů 
Evropy, osm stříbrných a  čtyři bronzové me-
daile. Jako bonus navíc ještě poháry za nejlepší 
klubový tým mistrovství Evropy v kategorii dětí 
i dospělých. Chtěl bych všechny naše sportovce 
za tento mimořádný sportovní výkon pochvá-

lit, a  to i  ty, kteří na  medaile nedosáhli. I  oni 
však nezměrnou bojovností a  vynaloženým 
úsilím nemalou měrou přispěli k  zisku obou 
klubových trofejí. Jsem na  všechny patřičně 
hrdý. Nechceme však usnout na  vavřínech 
a i v roce 2019 se zúčastnit všech finančně do-
stupných turnajů a samozřejmě také vyhrát.“

Obrovský úspěch sportovců DSC GYM 
Česká Třebová na  Mistrovství Evropy 2018 
v  Praze je ojedinělým sportovním počinem 
v  rámci České republiky a  nemalou měrou 
přispěl i k propagaci České Třebové ve spor
tovním světě. Přejme si, ať i  rok 2019 je pro 
oddíl neméně úspěšný.

Milan Michalski

Medailisté DSC GYM Česká Třebová

Mistři Evropy – kategorie
Tadeáš Smejkal  Elite 70 kg
Jan Broulík  blue belt 84 kg
Karolína Hermanová     junior 65 kg
Ema Tesařová  děti 36 kg
Nela Šustková  děti 24 kg
René Viktorín  děti 40 kg

Vícemistři Evropy – kategorie
Václav Němec   blue belt muži 84 kg 
Václav Němec   blue belt Master 84 kg
Ondřej Skřivan       blue belt 93 kg
Tadeáš Smejkal  Elite 77 kg
Jan Kvasnička  děti 36 kg
Elen Pešornová  děti 24 kg
Jonáš Vojtek  děti 40 kg
Sebastian Vojtek  děti 32 kg

Bronzové medaile – kategorie
Radim Křepela  blue belt 77 kg
Dominik Tesař  junior 77 kg
Antonín Jukl  děti 32 kg
Maxim Jasan  děti 40 kg

ELÉVOVÉ BOJOVALI V HOLICÍCH
V  neděli 13. 1. odjeli naši elévové na  svůj 
úvodní turnaj roku 2019 do Holic. První sou
peř byli domácí hráči z  DDM Holice. Stále 
se zlepšující soupeř sice kladl nezvyklý od
por, ale naši hráči si s ním poradili v poměru 
4:0 na zápasy. 

Druhý v  pořadí byli FBC Hradec Králové 
bílí, se kterými hrajeme v letošním roce vždy 
vyrovnané zápasy. Sice by se našlo na  na
šem výkonu mnoho chyb, ale celkový poměr 
3:1 na zápasy v náš prospěch je nakonec pěk
né vysvědčení.

Na závěr jsme se letos poprvé utkali s FBC 
Skuteč, která měla jeden tým zkušených a je
den začínajících. Proti silnějšímu týmu jsme 
se nedokázali prosadit, zato „nováčky“ jsme 
2× porazili. Konečné skóre 2:2 na  zápasy je 
nakonec spravedlivé.

Hodnocení trenéra: „Naším největším úspě-
chem je zapojení opět maximálního počtu 
20 hráčů. Po  delší pauze byla znát nerozehra-
nost a kombinace občas vázla. Nicméně koneč-
ný výsledek celého týmu je poměrně příznivý 
a povzbudivý.“

Josef Kvapil, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

Třebováci – nejlepší tým Evropy 2018
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JUDO TRHÁ REKORDY
Ve dnech 19. a 20. 1. 2019 se v České Tře-
bové konal 8. ročník Velké ceny v  judu – 
a opět jsme trhali rekordy v počtu účast-
níků. Zájem byl tak obrovský, že jsme 
bohužel byli nuceni (vzhledem ke kapaci-
tě haly) redukovat počet startujících. Cel-
ková účast nakonec dosáhla počtu 673 ju-
distů a judistek ze 76 oddílů a 5 zemí (ČR, 
SR, Polsko, Bosna a Hercegovina a Ukraji-
na). 

Turnaj v  sobotu zahájila starostka města 
Mgr.  Peterková, která judisty přivítala a  po
přála všem mnoho štěstí. Poté jsme již začali 
se samotnou soutěží, kde naši borci i  letos 
dokázali na  tatami vybojovat několik cen
ných kovů. 

V  kategorii mláďat porazil všechny své 
soupeře Miroslav Hurt a získal svoji první vel
kou zlatou medaili. Nádherným stříbrem ho 
doplnil Jakub Najman a i Markovi Zářeckému 
chyběl k  bronzu velmi malý krůček. Ostatní 
naši svěřenci (Veronika Lešingerová, Alex Ha
nik, Matěj Czajkowski a  Jakub Ježek) získali 
cenné zkušenosti a věříme, že je zúročí v dal
ším judistickém životě. 

Ve starších žácích vybojovaly stříbrné me
daile Martina Paarová a  Kateřina Kovářová 
a  bronzem je doplnila Petra Karastojanová. 
Alexandr Pataki obsadil velmi pěkné 7. místo 
a Adéla Borovičková skončila mimo bodova
né pozice. 

V  neděli nás svým výborným výkonem 
nadchl Šimon Baláž, který skončil na 5. mís
tě z 32 závodníků. Bronzovou medaili do své 
sbírky přidala též Beáta Zemánková. Další 
českotřebovští judisté dostanou šanci opět 
za rok. 

V kategorii dorostu pak poslední medaile 
do naší sbírky přidali stříbrem Petra Vážková 
a bronzem Tadeáš Baštář. Pěkným 7. místem 
je ve  svém prvním dorosteneckém turnaji 
doplnil Jakub Verner. 

Velká cena Česká Třebová

Letošní turnaj nám ukázal, že jsme schopni 
zvládnout nápor téměř 700 závodníků. Jsme 
hrdí na  skutečnost, že se nám daří dostat 
do  České Třebové tak širokou a  pestrou pa
letu judistů a  judistek z  prakticky celé Čes
ké republiky, ale také ze Slovenska, Polska, 
Ukrajiny a tradičně i z Bosny a Hercegoviny. 
JUDU ZDAR

Martin Štusák
VÝSLEDKY:
1. místo – Miroslav Hurt
2. místo – Jakub Najman, Petra Vážková, 
Kateřina Kovářová
3. místo – Beáta Zemánková, 
Petra Karastojanová, Tadeáš Baštář

Úspěchy, zajímavosti, pozvánky na události, posí
lejte do 15. února na redakce@ceskatrebova.cz.
Informace k inzerci a archiv starších čísel 
na www.ceskotrebovskenoviny.cz

Velká cena Česká Třebová 2019



24

SPORT / ÚNOR 2019

Českotřebovské noviny: Informační měsíčník města Česká Třebová. Periodický tisk územního samosprávného celku. MK ČR E 22480. / Redakce: Městská knihovna Česká Třebová, Smetanova 173, Česká Třebová 
560 02. Příspěvky zasílejte na redakce@ceskatrebova.cz. Telefon do redakce 737 525 001. Redaktorka, sazba: Hana Sychrová. Více informací na www.ceskotrebovskenoviny.cz. Uzávěrka je 15. dne daného měsíce. 
/ Vydává město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02, Česká Třebová. IČ 002 78 653. Vychází 12× ročně. Roznos Česká Pošta, s.p. Zdarma. Náklad 7 200 ks. / Členové redakční rady: Mgr. Gabriela Boháčková,  

Jan Gregar, Dana Kokešová, Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., Ing. Věra Pirklová, Ing. Jiří Prokop, Mgr. Hana Sychrová. / Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. 
Číslo 2. Ročník 4. Datum vydání: 25. 1. 2019 

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ÚNOR
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
11. 2. ZAVŘENO 
4., 6. a 8. 2. otevřeno 10:00–21:00 hod.
5. a 7. 2. otevřeno 5:30–8:00 a 10:00–21:00 h. 
14. a 28. 2. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 19:30–21:00 hod.

Telefon 465  531  060, mobil 734  281  024, 
email: bazen@ekobi.cz. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na www.bazentrebova.cz.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–17:30 hod.
Úterý 5:30–8:00 a 12:00–17:30 hod.
Středa 12:00–21:00 hod.

Čtvrtek 5:30–8:00, 12:00–16:00 
a 18:00–21:00 hod.

Pátek 12:00–21:00 hod.
Sobota 8:00–21:00 hod.
Neděle 8:00–21:00 hod.

Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby. Aktuální informace 
na www.ekobi.cz.

ZIMNÍ STADION
Na  ZS probíhá 13. ročník městské hokejové 
ligy „O pohár starosty města“ – CHL. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimaktrebova.cz/.

SOLÁRIUM

V  ostatní dny na  telefonické objednání.  
Telefon 734 351 310.

Provozní doba
Úterý 10:00–20:00 hod.
Pátek 10:00–20:00 hod.

Veřejné bruslení
Sobota 2. 2. 2019 15:00–16:15
Neděle 3. 2. 2019 13:00–14:15

Pondělí 4. 2. 2019 10:00–11:15
13:00–14:15

Úterý 5. 2. 2019 10:00–11:15
13:00–14:15

Středa 6. 2. 2019 10:00–11:15
14:00–15:15

Čtvrtek 7. 2. 2019 10:00–11:15
13:00–14:15

Pátek 8. 2. 2019 10:00–11:15
13:00–14:15

Sobota 9. 2. 2019 15:00–16:15
Neděle 10. 2. 2019 13:00–14:15
Sobota 16. 2. 2019 15:00–16:15
Neděle 17. 2. 2019 13:00–14:15
Středa 20. 2. 2019 17:30–18:45
Sobota 23. 2. 2019 15:00–16:15
Neděle 24. 2. 2019 13:00–14:15
Středa 27. 2. 2019 17:30–18:45 *
Sobota 2. 3. 2019 15:00–16:15
Neděle 3. 3. 2019 13:00–14:15

* Může být zrušeno, zápas HC KOHOUTI

AREÁL PEKLÁK 
Areál Peklák v provozu za příznivých podmí
nek. Provozní doba vleků, ski servisu a  půj
čovny: neděle až čtvrtek 9–16 a 17–20 hod., 
pátek a sobota 9–16 a 17–21 hodin. 
Lyžařská škola denně 9–16 hodin.

2. ROČNÍK „ČESKOTŘEBOVSKÉ PIRUETY“
Už podruhé se na zimním stadionu v České 
Třebové rozezněly hudební doprovody zá
vodních jízd a  na  ledě se bojovalo o  cenné 
kovy v  krasobruslení. Na  letošním ročníku 
„Českotřebovské piruety“ startovalo 90 zá
vodníků z  15 klubů z  celé republiky. Závod 
byl pořádán v  pěti kategoriích v  rámci pro
jektu Brusličky a  ve  třech Poháru ČKS C. 
Česká Třebová měla zastoupení ve  všech 
věkových kategoriích a celkem ji reprezento
valo 24 krasobruslařek. Od nejmladší pětile
té v Přípravce až po zkušenou patnáctiletou 
Žačku. 

Na  stupních vítězů se rozdalo 25 pohárů 
a  7 z  nich zůstalo „doma“. Místní bruslařky 
po  krásných a  bojovných výkonech získaly 
3× zlato, 2× stříbro a 2× bronz.

Nejlepším závodníkům z  kategorie „Ben
jamin“ předala medaili s pohárem starostka 
města paní Magdalena Peterková, která při
jala pozvání a  divácky podpořila nejen tře
bovská děvčata. 

Celodenní závodní klání bylo úspěšné 
také díky sponzorům a dobrovolníkům, kte
rým touto cestou ještě jednou děkujeme. 

Jana Hůlková, Krasobruslařský klub Česká Třebová

Kadet A1
2. Vendula Absolonová

Benjamin B1
1. Veronika Broulíková
2. Monika Petráňová

Přípravka
3. Lucie Hánělová

Pohár ČKS C– Nejmladší žačky
1. Tereza Smolová

Pohár ČKS C – Žačky
1. Nikola Orlichová
3. Radka Hůlková

foto: Michal Horák

foto: Krasobruslařský klub Česká Třebová
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