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ZÁŘIJOVÉ NOVINY
Následující týdny čeká na řidiče dopravní omezení na průtahu městem
(silnice I/14), ke kterým se od 4. září přidá ještě uzavírka ulice Litomyšlská. Aktuality jsou zveřejňovány na stránkách
města www.ceska-trebova.cz.
Na druhé straně novin si také můžete
přečíst rozhovor s mediálním asistentem města.
Pro děti končí prázdniny a začíná školní rok. Starší dospělí si mohou vybrat
z nabídky Univerzity třetího věku ze
strany 18 a 19, kterou zastřešuje DDM
Kamarád. Pro rodiny s malými dětmi je
na straně 10 nabídka rodinného centra
Rosa, které otevírá 9. září.
Přijměte pozvání na akce kulturního
centra, městské knihovny či městského muzea, na Barevný den s odpady,
Světový den první pomoci, Miniveletrh
sociálních služeb, Podzimní radovánky v Semaníně, šachový turnaj O pohár Maxe Švabinského, první koncerty
XV. ročníku Mezinárodního varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka, Týden hokeje, přespolní běh po lyžařských tratích,
vinobraní v Přívratu a České Třebové
a vše další, co se bude v září konat. Kino
Svět začíná promítat 2. září.
Příjemné dny přeje
Hana Sychrová, redaktorka

K PROVOZU POHŘEBNÍ SLUŽBY
A KREMATORIA
Předběžné datum obnovení činnosti pohřební služby a obřadní síně v České Třebové, nově pod správou městské společnosti Eko Bi, bylo stanoveno na 1. října.
Souběžně s tím nebo nedlouho poté bude
obnovena také činnost krematoria dle nového provozního modelu. Podrobnosti budou
zveřejněny v dalším čísle Českotřebovských
novin.
Místní obřadní síň, pohřební služba a možnost kremace je nedostupná od 31. března
2019, kdy je převzala od soukromého provozovatele městská společnost. Od té doby
probíhají stavební úpravy prostor. Prvotní
plán pouhé výmalby místností byl rozšířen
o časově náročnější práce – výměnu elektroinstalace, topení, opravu podlah a sociálního
red
zázemí. 				

VYHRÁT MŮŽE KAŽDÝ, OBHÁJIT JEN LOKOMOTIVA
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí... i tak by
se dal charakterizovat uplynulý soutěžní rok
hokejbalistů českotřebovské Lokomotivy.
Především mluvíme-li o dospělých. V sezóně
2018/2019 se podařilo mužům vyhrát 2. ligu
skupiny východ a ženy v MČR skončily stříbrné. Úspěchy se tak podařilo zopakovat.
Hráči Lokomotivy se dokonce mohli radovat z dvojnásobného úspěchu, když vyhráli
i základní část. Ve vyřazovacích bojích nejprve vyřadili nedaleké Svitavy. V semifinále
se utkali se zálohou extraligového Hradce
Králové a nejvyšší republiková příslušnost
soupeře byla znát. Lokomotiva postoupila až po pěti zápasové sérii. Cesta do finále byla otevřená a opět proti Chlumci nad
Cidlinou. Sice po úvodních dvou zápasech
na hřišti v Benátkách byla série nerozhodná,
ale na půdě vrtaček se českotřebovským podařilo další dvě utkání dotáhnout k vítězství
a tým okolo hrajícího trenéra Michala Broulíka po roce opět slavil zisk zlatých medailí.
Na stejné vlně se vezly i ženy. Opět se jim
podařilo v základní části dlouhodobé části soutěže obsadit druhé místo za letitým
suverénem Slavií Praha. Na finálovém turnaji
Ligy žen se díky dostatečnému bodovému
polštáři mohly během prvního dne rozehrát,
aby následně bojovaly v semifinále s jihomoravským Kyjovem, kde děvčata musela
prokázat své kvality, když otáčela nepříznivý
vývoj duelu. Ve finále je čekal fenomén celé-

Muži 2. liga, skupina východ, 1. místo

ho ženského hokejbalu – Slavie Praha. Hrál
se výborný hokejbal, a jak se oba hlavní trenéři shodli, tak utkání sneslo ty nejpřísnější
parametry. Bohužel hráčkám z města železnice se nepodařilo zvítězit a na krk si pověsily „pouze“ stříbrné medaile. Mimo Ligy žen
se děvčatům podařilo vybojovat prvenství
v otevřeném mezinárodním přeboru minihokejbalu žen. Duší týmu obou dospělých kategorií byl stále pozitivní a pracovitý vedoucí
družstev Jirka Černý.
Českotřebovský oddíl není pouze o týmech
dospělých. Nejvyšší republikovou soutěž,
tedy extraligu, hráli junioři. Vstup do soutěže
se nejstarším mládežníkům nepodařil podle
představ a po peripetiích některých jedinců
došlo i ke změnám v kabině hráčů. Nepříjemnou situaci se podařilo vyřešit a celý tým
stabilizovat.
pokračování na straně 21 >
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VÍTE, JAKÁ JE PRACOVNÍ NÁPLŇ
MEDIÁLNÍHO ASISTENTA?

PRÁCE NA NOVÉM POVRCHU SILNICE I/14 POKRAČUJÍ,
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SE DOKONČUJE

Od 1. 8. 2019 byla na Městském úřadě Česká
Třebová nově zřízena funkce mediálního asistenta, kterou bude vykonávat Jiří Holý.

Společnost EUROVIA CS provádí obnovu živičného krytu na silnici 1. třídy od světelné křižovatky až po křižovatku do obce Rybník od konce června.
Aktuálně se pracuje na třetím úseku od křižovatky ul. Slovanská po křižovatku s ul. Bratří Hubálků. V tomto úseku bude až do 15. září úplně zastaven provoz na průtahu městem. Vozidla využívají objížďky po ulici Slovanská a Bratří Hubálků v obou směrech (kolem
polikliniky). Na trase objížďky je omezena rychlost na 30 km/h a po celé její délce platí zákaz
stání. Po dobu objížďky jsou také zrušena parkovací stání u polikliniky Agel v ulici Slovanská.
Parkování je možné pouze v podzemních garážích u nádraží, protože horní část parkoviště
u pošty je vyhrazena výhradně rezidentům z ulice Slovanská.
Stavební práce a dopravní omezení se poté vrátí k druhému úseku, tj. od ulice Na Splavě
po křižovatku s ul. Slovanská, a ke čtvrtému úseku od ul. Bratří Hubálků až po firmu KORADO.
Provoz bude u těchto etap veden po jedné straně vozovky a řízen semafory nebo pracovníky.
Objednatelem opravy živičného krytu vozovky I/14 je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Práce byly
původně rozděleny na 5 etap, po dohodě se všemi zainteresovanými byly v červenci etapy
4 a 5 sloučeny.
Finální povrch silnice se bude pokládat naráz až po dokončení ložné vrstvy všech etap. Oprava povrchu vozovky včetně nových obrubníků by měla být dokončena do 31. října 2019.
Souběžně s opravami silnice začala výměna veřejného osvětlení od světelné křižovatky po firmu Korado, která by měla skončit už 10. září.
Narušený povrch chodníků po pracích na veřejném osvětlení bude pokryt výziskem z vybroušeného materiálu ze silnice. Tento povrch bude zhutněn, aby umožnil pěší provoz
i zimní údržbu. Úplná rekonstrukce chodníků v tomto úseku bude realizována až v termínu
od 15. dubna 2020 do 18. srpna 2020.

Proč byla vaše pracovní pozice zřízena?
Vedení města pravděpodobně vycítilo, že komunikace města s veřejností ne zcela odpovídá nejnovějším trendům a rozhodlo se, že
v tomto směru podnikne určité kroky, které
by měly být mimo jiné i mojí pracovní náplní.
Počítáme s tím, že v dohledné době zřídíme
městské sociální sítě, nejdříve k 1. září by
měla vzniknout facebooková stránka Město
Česká Třebová, a začneme pořádat tiskové
konference a besedy s občany.
Jak budete budovat mediální obraz města? Co veřejnost uvidí a uslyší?
Můj hlavní přínos by měl být v tom, že budu
zajišťovat komunikaci města směrem k občanům, ale i naopak od občanů k městu. Ideálním nástrojem jsou pro to již zmiňované
sociální sítě a besedy s občany. Výsledkem
by mělo být, že město bude mít větší přehled
o tom, které informace občané potřebují,
a následně jim je poskytne.

tz, red
Obnova živičného krytu na silnici I/14 / foto: Michal Horák

Co zůstane pro veřejnost skryté?
Budeme se snažit co nejtransparentněji komunikovat vše, kde nám to umožňuje zákon.
To znamená, že výjimkou budou především
některé otázky bezpečnostní.
Co je pro vás největší výzva? Na co se naopak nejvíc těšíte?
Důležité je pochopit, že se jedná o úplně
novou funkci. Takže největší výzvou pro mě
budou první měsíce, kdy se budu snažit pochopit, jakými způsoby a směry doposud
proudily informace v našem městě. Do konce
roku mě čeká ještě několik zajímavých úkolů,
se kterými se budu muset vypořádat. Těším
se především na spolupráci s lidmi z městského úřadu, příspěvkových organizací města a ze světa médií, protože už jsem měl tu
čest se s některými z nich dostat do kontaktu, a všude jsem se setkal s maximální vstřícností.
Využijete své předchozí pracovní zkušenosti, příp. své osobní zájmy?
Určitě si myslím, že najdu uplatnění pro své
zkušenosti z předchozího zaměstnání, nebo
svých dřívějších občanských aktivit, protože
jsem člověk, který se o věci veřejné ve svém
městě dlouhodobě zajímá.
Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

POZVÁNKA
Jednání zastupitelstva města je naplánováno na pondělí 16. září 2019. Uskuteční se
v badatelně městského muzea od 15 hodin.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední desce města, v elektronické podobě na adrese
www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy uveřejněn také program jednání, které je veřejné.
2

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Česká Třebová
10. 2.–16. 2. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv.
ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
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UZAVÍRKA ULICE LITOMYŠLSKÁ
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Město Česká Třebová informuje občany, že
od 4. září 2019 minimálně do 15. listopadu
2019, na základě požadavku Krajského úřadu
Pardubického kraje, jakožto vlastníka komunikace, bude realizována modernizace silnice II/358 Litomyšl, Česká Třebová. Objednatelem a investorem stavby je Správa a údržba
silnic Pardubického kraje, zhotovitelem stavby je firma M-SILNICE a.s., Pardubice.
Od 4. září 2019 začne úplná uzavírka ulice
Litomyšlská (silnice II/358), a to v úseku
od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí Sadová a ulicí Masarykova. Úsek silnice
pod železničním podjezdem bude řízen semafory, případně pracovníky stavby.
Objízdné trasy
budou stanoveny následovně:
Nákladní doprava nad 3,5 t: Česká Třebová –
Třebovice – Opatov – Litomyšl (v obou směrech)
Osobní doprava: Česká Třebová – Dlouhá Třebová – Pod Zacharovcem – Česká Třebová,
ulice Kubelkova (v obou směrech)
Autobusová doprava: Zastávky Trávník,
Habrmanova a Beseda budou zrušeny, náhradní autobusová zastávka bude zřízena
v ulici Masarykova u prodejny Nopek.
Průjezd mezi ulicí Sadová a Masarykova zůstane zachován, rovněž zůstane zachován
průjezd ulicí Habrmanova přes ulici Litomyšlská. Vjezd na parkoviště u BILLY bude z provizorního sjezdu přes ulici Tkalcovská (od ulice
Masarykova). Tento vjezd bude rovněž použit
pro vjezd na parkoviště v ulici Václavská (přejezd ulice Litomyšlská mezi vjezdem k BILLE
a parkovištěm Trávník zůstane zachován)
Po dobu rekonstrukce bude v ulici Masarykova zakázáno stání vozidel. V průběhu rekonstrukce může dojít ke změně dopravního
značení.
Předpokládaný termín ukončení prací je
15. listopadu 2019.
Aktuální informace o průběhu stavby budou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Česká Třebová.
Jiří Holý, mediální asistent města

JAK JSME NA TOM SE SBĚREM V NAŠEM KRAJI?
Již několik let spolupracujeme s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který má na našem
sběrném dvoře vytvořené místo zpětného odběru. Protože za touto společností stojí velcí výrobci bílé techniky, jejichž výrobky máte vybavené kuchyně, zaměřuje se především na tuto
část elektroodpadu. Lednice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnky, ale také vysavače, nebo
varné konvice. To je asi nejčastější, co se na našem sběrném dvoře/našich sběrných dvorech
vyskytuje a co od nás ELEKTROWIN odváží dále k recyklaci. Specializovaná zpracovatelská
zařízení výrobky zbaví nebezpečných látek – např. ve staré ledničce je až 350 g freonu, nebo
ve staré pračce je azbest. Výrobky se dále rozeberou na materiály, které putují k dalšímu využití – betonové závaží z praček do stavebnictví, kovové korpusy do hutí, plasty k další úpravě
a do výroby – např. zatravňovacích dlaždic, ramínek, nebo krytů na kola automobilů. Pračky,
sporáky a mikrovlny se z našeho sběrného dvora odvážejí do zpracovatelského zařízení, které
provozuje v Klenovicích na Hané společnost GLOBAL Recycling s.r.o. Ledničky a mrazáky se
vozí do Havlíčkova Brodu, kde zařízení provozuje společnost RUMPOLD RCHZ s.r.o. Podmínky
pro zpracování chlazení jsou velmi přísné a v České republice je splňují pouze dvě zařízení.
V loňském roce jste na náš sběrný dvůr odevzdali 15 800 kg lednic, 25 980 kg velkých a malých
spotřebičů. To je celkem 41 780 kg – tedy 2,693 kg/obyvatele. V celém našem kraji bylo v loňském roce odevzdáno 2 108 889 kg. Při přepočtu na obyvatele je to 4,05 kg. Je vidět, že máme
co dohánět a ptát se, kam se spotřebiče ztrácí? Zpětný odběr je bezplatný, odnášejte všechny
vysloužilé spotřebiče na sběrný dvůr. Jen připomínáme – i malé spotřebiče je třeba odevzdat
na určené místo. I když se vejdou do popelnice na směsný komunální odpad. Za spotřebiče
ve směsném odpadu zbytečně platíme náklady na svoz a skládkování.
Za celou republiku průměrně každý z nás odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu
3,82 kilogramu vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno
množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvatele zvítězil Středočeský kraj s 5,17 kg. Na náš
kraj z tohoto porovnání vychází 7. příčka. Ale není to soutěž – jen musíme všichni vědět, kam
s vysloužilým spotřebičem!
Místo zpětného odběru je v České Třebové na sběrném dvoře v Semanínské ulici s otevírací
dobou úterý–pátek 8:00–17:00, sobota 8:00–12:00.

BAREVNÝ DEN S ODPADY 2019
Další možnost, kam přinést vysloužilý drobný elektrospotřebič, nabízí město Česká Třebová
opět ve spolupráci se společností ELEKTROWIN: dne 19. 9. 2019 od 9:00 do 15:00 hodin
bude na Starém náměstí probíhat již tradiční podzimní akce zaměřená na propagaci
a podporu třídění odpadů, při které proběhne i sběr drobného elektra (např. mixér, fén,
varná konvice, apod.). Za každý přinesený kousek dostanete malou odměnu a mimo to si
budete moci ještě zasoutěžit o další hodnotné ceny. Na Starém náměstí bude připraveno
mnoho edukačních programů a samozřejmě i oblíbené velké atrakce, zajištěné jak společností ELEKTROWIN, tak autorizovanou odpadovou společností EKO-KOM, a.s. V letošním roce
připravujeme ve spolupráci se společností Eko Bi s.r.o. novinku: názornou ukázku toho, co vše
lze ještě vytřídit ze směsného komunálního odpadu, který končí v našich popelnicích.

NOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
Abychom třídění podpořili i reálnými kroky, rádi vás informujeme o tom, že postupně stále
rozšiřujeme síť kontejnerových stání na tříděný odpad – v srpnu přibyla nová čtyři místa (dvě
na sídlišti Křib, jedno na sídlišti Trávník a jedno v ulici Českých bratří), další kontejnery budou
instalovány v září.
Lenka Špaisová, odbor životního prostředí Městský úřad Česká Třebová

KE 170. VÝROČÍ PROVOZU ŽELEZNIČNÍ
TRATI Z BRNA DO ČESKÉ TŘEBOVÉ
VYŠLA NOVÁ KNIHA
V rámci 170. výročí železniční trati z Brna
do České Třebové vyšla publikace Železniční
trať Brno – Česká Třebová na starých pohlednicích. Knihu pokřtili zástupci kraje v čele
s hejtmanem Martinem Netolickým a kolektiv autorů knihy. V Městském muzeu a galerii ve Svitavách se navíc do 22. září koná
výstava věnovaná historii trati.
„Toto výročí je pro nás velmi významné, proto
jsme iniciovali vznik publikace. Česká Třebová
je druhým nejdůležitějším dopravním uzlem
v Pardubickém kraji a trať z Brna do České
Třebové ji k tomu výrazně dopomohla. V roce
1845 vznikla Olomoucko-pražská dráha
a na tu navázala tato spojovací trať, která zkrá-

tila cestu z Vídně do Prahy. A protože tato dráha je velmi zajímavá a v minulosti nebyla tolik
zmiňována v různých dokumentech a byla
ve stínu té z Olomouce do Prahy, chtěli jsme letošní 170. výročí připomenout i vydáním publikace,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Na křtu nemohli chybět autoři knihy. „Děkuji
kolegům za spolupráci na naší kolektivní knize.
Jsem moc rád, že se podařilo dohledat velké
množství fotografií z archivních i soukromých
sbírek, z nichž mnohé byly zveřejněny poprvé,“
uvedl jeden z autorů publikace Karel Černý.
Kniha, která je věnovaná významné dráze
z jihomoravské metropole kolem řeky Svitavy přes Moravský kras do České Třebové,
obsahuje historické pohlednice, fotografie
a plánky drážních staveb. Autoři chtěli vzpo-

menout na mistrovství projektantů, techniků
a dělníků, kteří v polovině 19. století trať vybudovali a uvedli do provozu.
Historii přibližuje i výstava s fotografiemi
a texty, které jsou doplněny řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů
a modelů parních lokomotiv. Návštěvníci
uvidí budování trati, její vývoj a provoz parních, motorových i elektrických lokomotiv.
Součástí jsou desítky modelů vláčků, herny
a několik funkčních kolejišť. Na své si přijdou
nejen fanoušci železnice, ale i rodiny s dětmi.
Autorem výstavy je Pavel Stejskal z České
Třebové. Část exponátů mapující nádražní
budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní
památkový ústav v Ostravě.
tz, red
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ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!
70 let
Řehořová Jaroslava 4. 9. 1949 Svinná
Janků Marie 9. 9. 1949 Česká Třebová
Königová Ludmila 13. 9. 1949 Česká Třebová
PhDr. Poldauf Petr 16. 9. 1949 Česká Třebová
Navrátil Radko 23. 9. 1949 Česká Třebová
Ing. Štancl František 25. 9. 1949 Česká Třebová
Tesařová Hana 27. 9. 1949 Česká Třebová
75 let
Mazánek Jaroslav 9. 9. 1944 Česká Třebová
Sixtová Bronislava 10. 9. 1944 Česká Třebová
Mgr. Němec Miloš 11. 9. 1944 Česká Třebová
Sabatová Marie 15. 9. 1944 Česká Třebová
Štusák Karel 16. 9. 1944 Česká Třebová
Gregarová Ema 27. 9. 1944 Česká Třebová
80 let
Kuncová Marie 10. 9. 1939 Česká Třebová
Hrbáček Stanislav 13. 9. 1939 Česká Třebová
Řehák Václav 18. 9. 1939 Česká Třebová
Mitlehnerová Jaroslava 23. 9. 1939 Lhotka
Machala Emil 27. 9. 1939 Česká Třebová
85 let
Velebná Jitka 3. 9. 1934 Česká Třebová
Satoriová Zdenka 17. 9. 1934 Lhotka
Turek Jan 17. 9. 1934 Česká Třebová
Linhartová Marta 20. 9. 1934 Česká Třebová
Lásková Marie 24. 9. 1934 Parník
90 let
Kudlíková Anežka 9. 9. 1929 Česká Třebová
Krátká Marie 12. 9. 1929 Česká Třebová
Paseková Jana 25. 9. 1929 Česká Třebová
91 let
Kupková Věra 30. 9. 1928 Česká Třebová
92 let
Beranová Františka 4. 9. 1927 Česká Třebová
Štarmanová Aloisie 6. 9. 1927 Lhotka
Pásková Jarmila 18. 9. 1927 Parník
96 let
Flídrová Drahoslava 23. 9. 1923 Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

TAKÉ VEŘEJNOST MŮŽE HLASOVAT O SVÉ OBLÍBENÉ STAVBĚ ROKU 2019
V průběhu července odborná porota soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji navštívila
všech 26 přihlášených staveb do letošního ročníku. Posuzovali je zástupci tří vyhlašovatelů soutěže, kterými jsou Pardubický kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
(ČKAIT) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) včetně zástupce architektonické obce.
„Společně jsme konstatovali, že letošní úroveň staveb je opravdu vynikající. V podstatě každá
z přihlášených staveb je něčím zajímavá, některé mají variabilní interiéry pro různé využití, což
ovšem porota nemůže posuzovat v rámci svých kritérií, a některé jsou svými parametry skutečně
nadstandardní. Letos se nenecháváme svazovat kategoriemi a ceny budou uděleny napříč všemi
typy staveb 18. září,“ uvedl předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Už počtvrté dostává možnost hlasovat i veřejnost. Ta v roce 2013 podpořila rekonstrukci objektu Univerzity Pardubice na náměstí Legií, v roce 2015 rozhlednu Mariánka v Horní Čermné a v roce 2017 obecní kapli v Mladoňovicích – Deblově. „Hlasování veřejnosti je zajímavým
pohledem na architekturu a stavebnictví, protože tady mohou hrát roli úplně jiné faktory, než
u odborné poroty. Proto jsme zvědaví, co si lidé z 26 nabídnutých staveb vyberou,“ řekl další člen
poroty, náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Hlasovat je možné od 1. srpna do 15. září na stránkách komory,
na https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.
V den vyhlášení výsledků, tedy 18. září, se od 17 hodin uskuteční v Domě U Jonáše ve Východočeské galerii v Pardubicích vernisáž výstavy, která připomene 15 let soutěže Stavba roku
v Pardubickém kraji. Návštěvníci se tam seznámí se všemi oceněnými stavbami od roku 2004.
Souhrnně je najdou také ve výpravném katalogu.
Mezi přihlášenými stavbami je také českotřebovská Mateřská škola U koupaliště, která
byla v roce 2017 zateplena.
tz, red

POZVÁNKA NA DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko zve všechny
své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 6. září
2019 na každoroční cyklistický výlet regionem. Letošní rok startuje v Českých Libchavách a končí v obci Rybník. Sraz účastníků je
ve 13 hodin v Českých Libchavách u kostela
před budovou bývalé fary. Den regionu zahájí starosta obce prohlídkou nového obecního úřadu a společenského centra v Českých Libchavách. Odtud cyklisté vyjedou
do Ústí nad Orlicí.
K odpolednímu programu je možné se
připojit cca ve 14:00 hod. v Ústí nad Orlicí
u kostela Nanebevzetí Panny Marie. V novém parku u kostela starosta města a děkan
římskokatolické farnosti seznámí účastníky
s historií, revitalizací a významným oceněním parku a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II.
Revitalizace centra městské památkové zóny
byla dokončena společným úsilím Města
Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubického
kraje a díky velké obětavosti občanů města
a přispění dalších sponzorů a dárců. Cyklojízda starostů členských obcí regionu bude
pokračovat po cyklostezce do Semanína,

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!
Milan Přívratský, Česká Třebová a Martina Jirsáková, Česká Třebová
Luboš Kolář, Rybník a Jitka Skálová, Rybník
Pavel Krsek, Lanškroun a Andrea Vyskočilová, Lanškroun
Tomáš Jezdinský, Česká Třebová a Michaela Valešová, Česká Třebová
Josef Pešek, Česká Třebová a Markéta Abrahamová, Česká Třebová
Jiří Petráž, Česká Třebová a Ilona Bendová, Česká Třebová
Vladimír Berky, Lovinobaňa a Alena Bandyová, Česká Třebová
Zdeněk Bittl, Česká Třebová a Andrea Jánová, Česká Třebová
Tomáš Krsička, Česká Třebová a Petra Vázlerová, Česká Třebová
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kde se účastníci seznámí s nově restaurovanými kulturními památkami, a přes Třebovici
do Rybníka.
Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je pro účastníky připraven program s ukázkami výcviku
psů, kapela Ponny Expres a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě
regionem!
Srdečně zve
Petr Hájek, předseda svazku a PhDr. Jana Staňková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TANEČNÍ ŠKOLY
V termínu 29. červenec – 2. srpna 2019 proběhl ve studiu TŠ už tradiční příměstský tábor. Týden plný her, tancování a výtvarných
dílen proběhl pod vedením Jáji Nagyové
a instruktorů z řad tanečníků TŠ. Celotáborová hra, výroba táborových triček, návštěva
bazénu, kreslení, povídání, Talent mánie, zpívaní – to vše bylo zakončeno v pátek ukázkou čtyř tanečních choreografii pro rodiče.
Už teď se těšíme se na Příměstský tábor 2020.
Šárka Prossová, Taneční škola Česká Třebová
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ZAHÁJENÍ POSLEDNÍ ETAPY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
V POVODÍ TŘEBOVKY
Slavnostním poklepáním na základní kámen 18. července byla zahájena realizace poslední
části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných
prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová. Jedná se o poslední část celého
rozsáhlého systému protipovodňových opatření.
„Přestože v posledních letech řešíme především sucho a způsoby, jak zadržovat vodu v krajině,
neznamená to, že zapomínáme na protipovodňová opatření. Ostatně jejich důležitost se opět
ukázala při letošních květnových vydatných srážkách. Každoročně do ochrany obyvatel před povodněmi investujeme více než půl miliardy korun. Na podzim loňského roku jsme zahájili čtvrtou
etapu protipovodňových opatření, jejíž součástí je i dnes zahajovaná úprava toku v úseku z Třebovice do České Třebové. Na ni dá Ministerstvo zemědělství spolu s Povodím Labe přes 440 milionů
korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Cílem realizace je provést skrze obec Třebovice, Rybník a část města Česká Třebová bezeškodně návrhový průtok od 16,0 m3/s v obci Třebovice po 51,2 m3/s nad městem Česká Třebová.
Toho bude dosaženo úpravou toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových
ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení, součástí akce budou i vynucené přeložky
inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách
a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Celkově bude řešeno
5,2 km toku s vynecháním několika úseků, které jsou cenné z hlediska ochrany přírody a protipovodňovou ochranu v nich z tohoto důvodu není možné vybudovat.
Na projekční přípravě akce se podílely firmy Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a VRV a.s. Zhotovitelem bude sdružení „Společnost Třebovka HT + OHL“ (vedoucí společník HOCHTIEF CZ
a.s., druhý společník OHL ŽS a.s.). Stavební náklady ve výši 443 mil. Kč budou pokryty z dotačního programu Ministerstva zemědělství Protipovodňová prevence IV a z vlastních zdrojů
investora. Akce by měla být dokončena v roce 2021.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ
Přes 200 mladých skautů a skautek trávilo prázdniny na 7 našich táborech v celkové
délce 91 dnů
Jaké zážitky si skauti a skautky z táborů odnesli?
Začátkem července se 32 členů 3. chlapeckého oddílu vydalo na tábořiště letohradských
skautů v nedalekých Verměřovicích. „Na táboře jsme se tradičně něco naučili, zahráli jsme si
spousty her a také jsme si něco vyrobili. Během celého tábora nás také prováděla celotáborová
hra Pevnost Boyard. Nakonec se tři ze čtyř družin dostali až k pokladnici a mohli nosit poklad,“
napsal Petr Vomáčka, vedoucí 3. chlapeckého oddílu.
Tábořiště v Hoštejně se během prvních čtrnácti dnů prázdnin proměnilo v Olymp, kde se
světlušky a skautky ze 4. dívčího oddílu společně s řeckými bohy přiučily mnoha dovednostem. Ty v závěru využily při souboji s Hádem, bohem podsvětí, a že se jim to podařilo! „V celkovém počtu kolem padesáti tábořících jsme si užívaly pěkné prostředí, hrály hry, při nichž se spolupracovalo a trochu i soupeřilo, někteří si poprvé vyzkoušeli vandr a přespání mimo tábor, někdo
dokonce zažil svůj první tábor a řada z těch starších pokořila některé skautské výzvy,“ napsala
Hana Opatřilová, vedoucí 4. dívčího oddílu. Děkujeme rodičům za vloženou důvěru – vedoucím, které celý tábor připravily, a hlavně dětem, díky kterým nás to tak baví!
Týdenní dobrodružství nejmladších dětí (Benjamínků 4–6 let) se odehrálo na příměstském táboře v Rybníku. „Celý program se odehrával v duchu známých pohádek jako Krteček a kalhotky,
Pejsek a kočička vaří dort, O Koblížkovi, atd. Předškoláci se také nezapomněli věnovat ryze táborovým aktivitám. Vařili polévku na ohni (žádnou pytlíkovou), řezali dříví na táborák a do kuchyně

SYSTÉM PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ V POVODÍ TŘEBOVKY
Podnětem k vyhodnocení kapacity koryta
Třebovky byla především katastrofální povodeň z července roku 1997. Ta postihla
celé povodí horního a středního Labe, ale
nejvíce zasáhla údolí řeky Třebovky. To je
v 23 km dlouhém úseku od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda prakticky v celé délce
po obou březích souvisle zastavěno.
Údolí Třebovky bylo v Koncepci protipovodňové ochrany v povodí Labe z roku 1998
vyhodnoceno jako území s nejvyšší mírou
ohrožení povodněmi v celém povodí Horního a středního Labe. Na základě zpracovaných studií byl stanoven způsob ochrany
území, který sestává z výstavby retenčních
prostorů v horní části povodí a zkapacitnění
koryta Třebovky v kombinaci s ochrannými
hrázemi v zastavěném území. Tento systém
protipovodňové ochrany se postupně realizuje od roku 2000. Nejdříve byly vybudovány čtyři poldry na Třebovce a Dětřichovském
potoce. Dalším opatřením byla rekonstrukce
hráze rybníka Hvězda, čímž byla zvýšena
jeho retenční funkce. Dále byly provedeny
úpravy toku Třebovky v úseku Dlouhá Třebová – Hylváty a v obci Opatov.
Aktuálně zahajovaná úprava toku v úseku
Třebovice – Česká Třebová je poslední částí
celého rozsáhlého systému protipovodňových opatření. Uvedený úsek byl zařazen jako
poslední, protože výstavbou poldrů a zvýšením retenční kapacity rybníka Hvězda došlo
k výrazné transformaci povodňových průtoků. To umožnilo zvýšit míru protipovodňové
ochrany přilehlého území a současně omezit
prostorové nároky na úpravu koryta při zachování požadované kapacity.
Hana Bendová, tisková mluvčí Povodí Labe

nebo pumpovali vodu do nádrže. Poslední den
večer byl závěrečný buřťák s rodiči,“ napsal Ondřej Štěpánek, vedoucí 9. oddílu benjamínků.
Dne 13. července se 33. chlapecký oddíl
za silného deště ocitl na železniční stanici ve Stvolínkách. Vzali batohy a šli vzhůru
neznámému. Po hodině cesty se ocitli před
rozhlehlým vodním dílem (Dolanským rybníkem). Co teď? Po vyslání několika světelných šifer na druhou stranu, přijelo několik
lodí. Kam nás odvezou? Říkali si asi v duchu
mladí skauti. Tam, kde se ocitli, když vystoupili na pevnou zem, bylo místo jejich čtrnáctidenního pobytu. Tam prožili plno her,
dobrodružství a zkoušek, se kterými se mladí
borci museli vyrovnat. „Skaut není jen slovo,
je to životní styl, rovnost, svornost, bratrství. Ti,
co tam byli, jsou zase o něco chytřejší a vědí, že
táhnout za jeden provaz má smysl. Tímto děkujeme všem vlčatům, skautům, roverům, že
do toho šli s nasazením, všem vedoucím za jejich čas a píli, středisku Javor a městu Česká Třebová za podporu, a hlavně rodičům všech těch
dětí, že jim umožnili tento výlet,“ napsal Michal
Andrt, jeden z vedoucích 33. oddílu.
Jakub Fibigar – Donald, vedoucí 33. oddílu
Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
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V KOZLOVĚ POKŘTILI KNIŽNÍ VYDÁNÍ NEJSTARŠÍ KRONIKY OBCE

PPP 2019

V sobotu 3. srpna proběhl s velkým zájmem veřejnosti křest Pamětní knihy obce
Kozlova. V zaplněném hostinci U Sitařů
byl slavnostně představen komentovaný
výbor z nejstarší kroniky obce, za jehož
vydáním stojí trojice Jana Vejdovská, Pavel Charvát a Filip Chudoba.
„Kroniku si mohl každý vypůjčit a pročíst, ale
udělal to jen málokdo. Já jsem byla okouzlena
a nadšena, a tak jsem přemýšlela, jak to dostat
k lidem a hlavně k mladým. A tak jsem kroniku přepsala, doplnila a vydali jsme to s dvěma
kolegy chalupáři v Kozlově. Lidé o to stáli a kupovali to sobě i dětem i jako dárky,“ prozradila
paní Vejdovská.
Pamětní knihu obce vedl od roku 1887 Josef
Sitař, který nechtěl, aby vše, co se v Kozlově
událo, bylo zapomenuto. V 60. letech doplnila kroniku Zuzana Švabinská. Pasáže z let
1939 až 1945 sepsala dodatečně ze vzpomínek pamětníků kozlovská kronikářka Marie
Rousková.
Komentovaný výbor obsahuje záznamy zajímavých roků v obci, které doplňují fotogra-

V sobotu 19. 10. 2019 od 19 hodin v Kulturním centru Česká Třebová vystoupí Malina
Brothers, parta skvělých hudebníků bratrů
Malinových s Pavlem Peroutkou. Kateřina
Garcia, vynikající česká zpěvačka žijící v Irsku.
Madam Evelyn, multižánrová hudební skupina z České Třebové, a Guy G, raper, jehož
texty mají halvu a patu.
Vstupné v předprodeji 250 Kč od 12. 8. 2019
na www.kcct.cz a v Turistickém informačním
centru (Městské muzeum Česká Třebová).
Vstupné na místě v pokladně KC v den konání od 18 hodin 280 Kč.
Akci pořádá Zdeněk Neterda.

NOVINKY Z TŘEBOVSKÉHO
ŠACHOVÉHO KLUBU
Šachy se zabydlují na gymnáziu
Gymnázium v České Třebové je škola, ze které vzešlo mnoho nadějných šachistů. V minulosti se šachový tým gymnázia dvakrát
umístil na medailových pozicích v konkurenci všech středních škol v republice, přičemž
jednou se stal i mistrem ČR středoškolských
týmů. To už ovšem je nějaký pátek.
Jsme proto rádi, že současný ředitel gymnázia Mgr. Josef Menšík chce šachy maximálně
podporovat. Domluvili jsme se, že na gymnáziu během září uspořádáme dvě akce, které si
kladou za cíl přitáhnout pozornost studentů
k šachu.
První bude úvodní lekce, kdy se zájemci seznámí se základy šachové hry. Bude se jednat o dvě vyučovací hodiny, kde si studenti
po seznámení se základy šachu i zahrají.
Druhou akcí bude simultánka s dlouhodobou českotřebovskou jedničkou Lukášem
Hurtem. Studenti, kteří již základy umí, dostanou možnost zahrát si se silným hráčem.
Co znamená simultánka? Naše českotřebovská jednička bude hrát proti svým soupeřům
na 8 až 10 šachovnicích najednou.
Věříme, že obě akce přitáhnou studenty českotřebovského gymnázia k této královské
hře.
Turnaj O pohár Maxe Švabinského
Jak jsme informovali v minulém čísle, 7. září
se bude v Kozlově u České Třebové konat
1. ročník turnaje O pohár Maxe Švabinského.
Přípravy na turnaj jsou již v plném proudu
a hlásí se na nám první hráči – mezi nimi i dva
mezinárodní velmistři z nedalekého okolí.
Pokud vás šachy zajímají a chcete si zkusit,
jaké je to hrát v šachovém turnaji, nebo se
jen prostě podívat, jak taková akce probíhá,
rádi vás uvidíme.
Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová
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fie. Knihu uzavírá kapitola s obrázky z kozlovského období Maxe Švabinského.
Při příležitosti vydání pamětní knihy byla
k vidění na týden opět výstava Jak bývalo
v Kozlově, která vznikla před dvěma lety. Stejní tvůrci Jana Vejdovská, Pavel Charvát a Filip
Chudoba tehdy shromáždili staré fotografie
ze života v obci, připravili je k vystavení a získali za tento počin Cenu města Česká Třebová.
red

SERIÁL OBEDIENCE JAVORKA
– 2. ČÁST PODZIMNÍ ZÁVOD

ilustrační foto / red

SPORTOVNÍ DEN 14. 9. 2019
NA HŘIŠTI SOKOLA LHOTKA
PROGRAM:
10:00 h zahájení akce
10:30 h dovednostní soutěže
12:30 h fotbalové utkání starších přípravek
13:30 h ukázka výcviku psů
14:15 h SK Slávia Praha – AC Sparta Praha –
fotbalové utkání starých gard fanklubů
15:30 h ukázka výcviku psů
16:00 h volná zábava (autogramiáda v jednání)
Po celý den hudba a občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé OP Slavia Praha odbočka Česká Třebová.

V neděli 8. září od 8 hodin se v areálu ZKO Javorka „Nad vodárnou“ uskuteční jediný seriálový závod vrcholové poslušnosti Obedience
u nás, kdy se na základě bodových součtů
dvou soutěží vyhlašují absolutní vítězi z každé kategorie OB-Z, OB1-3. Soutěž umožňuje
i bodový zisk pro nominaci na MČR Obedience. Pravidelně zde závodí i úspěšní účastníci
Mistrovství OB.
„Kynologie je krásný sport a je bezva, když se
na něj podívají i nepejskaři,“ zve Iveta Skalická
ze ZKO Javorka.
red

Josef Pokorný, jednatel OPČT

REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V sobotu 14. září se na nádraží v České Třebové a okolí, od 8 do 15:30 hodin, uskuteční Regionální den železnice. Pro návštěvníky budou připraveny jízdy zvláštních vlaků mezi
depem a stanicí, zvláštní jízdy po uzlu Česká Třebová včetně průjezdu kontejnerovým terminálem firmy Metrans, zvláštní jízdy elektrické jednotky ř. 451 „Žabotlam” po uzlu Č. Třebová
a okolních tratích, výstava lokomotiv na malé točně a výstava nehodového jeřábu, provoz
vláčku taženého lokomotivou ř. 701 „Prasátko”, možnost svezení elektrickou lokomotivou
ř. 111 za budovou UTK, v budově UTK možnost prohlídky trenažeru lokomotivy ř. 181 a výstava modelových kolejišť, v poledne souběžná jízda elektrických jednotek InterPanter a „Žabotlam” mezi Svitavami a Opatovem. Dále výstava hasicí techniky, předvedení trenažeru pro
strojvedoucí, malování na obličej, stánek „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje”.
Jízdní řád bude vyvěšen v depu a ve stanici Česká Třebová.
Jízdné
Jízda Regionovou mezi nádražím a depem s průjezdem terminálem Metransu zdarma.
Ve všech vlacích vedených el. jednotkou „Žabotlam“ platí běžný tarif ČD včetně režijních výhod a slev 75 % pro děti a mládež do 18 let, studenty do 26 let a osoby starší 65 let.
Ke všem jízdenkám u osob starších 6 let je nutno zakoupit příplatek na historický vlak ve výši
40 Kč (platí s jízdenkou).
Pro okružní jízdy po uzlu Česká Třebová je třeba zakoupit pouze příplatek na historický vlak
ve výši 40 Kč. Informace budou k dispozici na www.denzeleznice.cz.
red
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11. ROČNÍK PODZIMNÍHO BENEFIČNÍHO PLESU ZA JEDEN PROVAZ
LETOS NEBUDE

VI. PODZIMNÍ RADOVÁNKY
V SEMANÍNĚ

V letošním roce nenavážeme na tradiční Podzimní benefiční plesy, a to hned z několika důvodů. V České Třebové v současné době nejsou vhodné a dostupné prostory ke konání takto
velké společenské akce. Dalším důvodem je potřeba načerpání síly a motivace do dalších činností, které Za jeden provaz, z. s. dělá.
Koncem června 2019 padlo na členské schůzi našeho spolku rozhodnutí – letos ples dělat
nebudeme. Rozhodování nebylo jednoduché. Celých deset let se Podzimní benefiční ples
Za jeden provaz těšil velké oblibě. V roce 2017 byla akce přesunuta do Národního domu, protože zájem ze strany veřejnosti byl čím dál větší. Tento prostor poskytoval větší komfort jak
pro hosty, tak pro nás organizátory. V současné době ale Národní dům nefunguje a v České
Třebové není jiná možnost, která by nám kapacitně a finančně vyhovovala.
Dalším již zmíněným důvodem je načerpání síly a motivace do dalších akcí, které chceme
pořádat. V loňském roce jsme velkou energii věnovali do spousty akcí. Pořádali jsme výtvarný
workshop, interaktivní odpoledne, benefiční koncert, benefiční ples, sbírku Za jeden provaz
pro Verunku a v neposlední řadě také výstavu k 10. výročí spolku. A letos cítíme únavu způsobenou mnoha faktory. Proto bylo na čase si přiznat, že ze studijních, pracovních a rodinných
důvodů není v našich silách zorganizovat takto náročnou akci, jakou Podzimní benefiční ples
bezesporu byl.
Věřte nám, že udělat tento krok nebylo snadné. Mrzí nás to, ale doufáme, že u vás najdeme
pochopení. Chceme, abychom naše akce dělali s radostí a elánem, tak jak jste zvyklí. Sami
toto přerušení tradice bereme jako chvíli pro nadechnutí a urovnání myšlenek, jakým směrem a v jakém týmu se vydat dál. Nyní pokračujeme v projektu Za jeden provaz pro Verunku,
kde pomáháme s realizací rekonstrukce koupelny.
Všem moc děkujeme za pochopení a podporu, které se nám za poslední roky dostává mnoho
jak ze strany veřejnosti, města Česká Třebová, sponzorů, tak od spolupracujících organizací.

V sobotu 21. září se konají u Myslivecké chaty
v obci Semanín Podzimní radovánky.
Hlavní program začne v 11 hodin netradičními soutěžemi pro děti a dospělé „Dvakrát
měř a jednou běž”, které potrvají do 15 hodin. Ve 12:00 vystoupí skupina Ahasver, poté
ve 14:00 Jakub Smolík, v 15:30 Kabát revival,
16:30 Westernová show – laso a bič Jan Betlach, 17:00 Megaphone Praha, 18:15 Black
& White, od 19:00 Dj Toty. Moderuje: Lukáš
Vokatý.
V doprovodném programu nebude chybět
umělecký kovář, kořenářka – bylinkářka,
řezbář, malování na obličej, kolo štěstí, obří
skluzavka, skákací hrad, dětský vláček, kolotoč, houpačky, Auro Trim – jumping, horolezecká stěna, disc golf koše, bungee running.
Bude zajištěno bohaté občerstvení. Myslivecká kuchyně (výdej jídel od 11 hodin na obecním sále), grilované maso, bramborová spirála, sladké vafle, cukrová vata, pivo, limo, pro
děti pitíčka Capri-Sonne zdarma.
Akci pořádá obec Semanín ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Česká Třebová-Semanín a TJ Semanín. Vstupné dobrovolné.

Za jeden provaz, z. s.

red

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ
Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne 2. září od 14:00 do 17:00 hodin.
Rozpis informačních schůzek kolektivních hudebních předmětů na www.zusct.cz.
Keramické oddělení zve k zápisu na školní rok 2019/2020 nově děti již od 5 let! Přijďte se
za námi podívat na zahájení školního roku 2. září od 14 hodin, budova ZUŠ na Tyršově náměstí (vedle gymnázia). Více informací poskytne paní učitelka Bc. Aneta Pirklová, tel. 605 390 012,
juklova.aneta@seznam.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MŮJ KAMARÁD ARFÍK
PROMÍTÁNÍ FILMU S BESEDOU
O PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Přijďte se zeptat na vše, co vás o pěstounské
péči zajímá. Akce je určena pro veřejnost
i pro Ty, kteří se už pro pěstounství rozhodli a chtějí se dozvědět konkrétní informace o procesu, jak se stát pěstounem. Akci
pořádají Amalthea z.s., Děti patří domů z.s.
a OSPOD Česká Třebová. Akce se koná v rámci Týdne (pro) pěstounství 9. září od 17 hodin v 1. patře knihovny, oddělení pro dospělé.

ČESKÉ TAJEMNO – ARNOŠT VAŠÍČEK
Srdečně zveme všechny fanoušky tajemna,
záhad a neuvěřitelných objevů na přednášku spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka
České tajemno.
České tajemno
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy.
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo
uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují
svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si
vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější domácí záhady z nové knihy a připravovaného
televizního cyklu.
Hrad svatého grálu – Prokletá hrobka – Skrytá tvář zlatodějů – Šokující objevy – Po stopách mágů – UFO útočí – Tajemství homunkulů – Na vlnách podivna – Vládci blesků
– S přízraky v patách…
Akce se koná ve středu 11. 9. 2019
od 18 hodin v 1. patře knihovny. Vstupné
50 Kč.
pokračování na další straně >
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Další kurzy budou vypsány od začátku září. Pokud se chcete naučit pracovat s počítačem (popř. vlastním notebookem), tak se přihlaste do 2. 9. 2019 na e-mail
adela.voclova@moderniknihovna.cz anebo osobně v městské knihovně. První informační
schůzka se bude konat 4. 9. 2019 v 9:00 hodin. Počet míst je omezen. Cena celého kurzu je
240 Kč. Výuka probíhá v dopoledních hodinách na oddělení Teenspace, v přízemí knihovny.
Jedná se o 7 lekcí. Těší se na vás lektorka Adéla Voclová.

KNIHOVNICE VYSTAVUJÍ
Obrazy a obrázky Jany Koďouskové, Anety Pirklové, Hany Sychrové a Adély Voclové, fotografie Kamily Šefcové. Vernisáž se uskuteční 29. 9. 2019 od 15 hodin na oddělení pro dospělé, 1. patro. Hudební doprovod v podání Barbory Soukupové a Františka Kusého.
Výstava bude k vidění v prostoru knihovny až do konce roku 2019.

OD 2. ZÁŘÍ SE VRACÍME K BĚŽNÉ PROVOZNÍ DOBĚ KNIHOVNY

Omezení provozu knihovny
V pondělí 9. září bude oddělení pro dospělé
otevřeno pouze do 16 hodin z důvodu konání akce Můj kamarád Arfík. Ve středu 11. září
bude oddělení pro dospělé otevřeno pouze
do 17 hodin z důvodu přednášky spisovatele
Arnošta Vašíčka.
V sobotu 28. září bude knihovna uzavřená
(státní svátek).
Knihy můžete vracet do biblioboxů umístěných před vchody do knihovny na Smetanově ulici i na pobočce Parník (Ústecká ulice).
Z důvodu stěhování externího skladu není
dočasně možné zajistit výpůjčky z tohoto
oddělení. Děkujeme za pochopení.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na https://moderniknihovna.cz/cs/
nebo https://www.facebook.com/mekct/.
Psát můžete na info@moderniknihovna.cz
nebo volejte 732 756 827.

Připravujeme na říjen 2019:
1. 10. Michaela Hrdá: Island nalehko
O mé sólo cestě Islandem, kdy jsem SPALA
JEN POD PLACHTOU, objela celý ostrov stopem a s „lehkým“ báglem přešla hory i řeky,
kde jsem často nepotkala ani živáčka. Při tom
všem jsem jedla zadarmo a UTRATILA MÉNĚ,
NEŽ JE ČESKÁ MINIMÁLNÍ MZDA. Začátek
akce v 18 hodin na oddělení pro dospělé.
Vstupné: 50 Kč.

ROBOKROUŽEK OTEVÍRÁ NOVÝ ROČNÍK
• Zajímá Tě nejen, jak věci vypadají, ale jestli i dobře fungují a plní svůj účel?
• Jde Ti matematika, ale rád(a) bys ji využil(a) pro něco tvůrčího dřív, než z té školy zešedivíš?
• Jsi rebel(ka), a tak nechceš být jen řadový mobilní maniak a hltač PC her?
• Jsi týmový hráč, tedy rád(a) se ujmeš úkolu, který je potřeba pro tým udělat, ne který
se Ti zdá nejsnazší?
• Máš zájem změřit síly se svými vrstevníky na mezinárodní soutěži s robotem, na jehož stavbě, programování a testování bude i Tvůj podíl?
Pak jsi to právě Ty, kdo by se měl ucházet o členství v našem 8–10 členném týmu.
Prostřednictvím 4 stavebnic LEGO Mindstorms EV3 dáváme technicky nadaným dětem prostor pro jejich vyžití a zdokonalení se v kreativitě, logickém myšlení a psychické vytrvalosti.
Stavbou jednoduchých mechanismů a programováním základních řídicích algoritmů pochopí vzájemnou provázanost konstrukce, elektroniky a softwaru, kde sice jedno může zmírnit
nedostatky druhého, nicméně vždy je nutno zachovat soulad všech třech složek, aby robot
zvládl požadovaný úkol. Mladí účastníci kurzu tak získají mezi-oborový nadhled, nebo zatím
spíše jen důkaz o jeho výhodách při řešení komplexnějších problémů, neboť většina z nich při
práci na robotech záhy pocítí neblahý význam rčení: „Když jediný nástroj, co máš, je kladivo,
pak každý problém vypadá jako hřebík.“
…a to se projeví především v situacích, kdy je výhodnější začít znovu a lépe, než dále „lepit“
od základu špatné řešení.
Kurz je koncipován jako dvouletý s pravděpodobnou účastí na mezinárodní robotické soutěži, kde záleží na docházce, aktivitě a schopnostech. Kroužek je určen pro kluky i holky
6. až 9. tříd ZŠ a 1. až 4. tříd víceletých gymnázií. Případně může být doplněno mladšími zájemci, při nenaplnění kapacity. Na nové i stávající studenty se těší Marek Volf.
Robokroužek probíhá každou středu na oddělení Teenspace v městské knihovně
od 16 do 18 hodin.
Přihlášky zasílejte e-mailem na gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz.
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4. 10. Naty Poledňáková:
Barevná ARTE relaxace
Užijte si barevnou relaxaci v inspirativním
prostoru Teenspace v městské knihovně.
Cílem je uvolnit svou kreativitu a nabít
se energií, užít si spontánnost a sdílení
pocitů za využití jednoduchých postupů artefiletiky a arteterapie i automatické kresby. Začátek v 16 hodin (doba
trvání 2,5–3 hod.). Přihlášení předem
na info@moderniknihovna.cz do 27. září.
Vstupné: 50 Kč.
10. 10. Dana Studničková: Aby záda nebolela
11. 10. DDM Kamarád: Evropský sbor solidarity
15. 10. Jaroslav Valuch: Zdravý selský rozum
pro dobu informační
23. 10. Scénické čtení LiStOVáNí – Český ráj
(Jaroslav Rudiš)
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MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí
od 8 do 18 hodin, a to i v sobotu 28. září 2019.

VÝSTAVA
Výstava Nástup! 100 let skautingu v České
Třebové je pořádána ve spolupráci s Junákem – českým skautem, střediskem Javor
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotřebovského Junáka nabízí návštěvníkům všech
věkových kategorií řadu her pro pobavení
i poučení. Výstava potrvá do neděle 1. září
2019.
V neděli 1. září 2019 se od 17 hodin uskuteční autorské čtení Blanky Kostřicové.
V krátkém období povoleného skautingu
v letech 1968–70 byla spisovatelka členkou
oddílu světlušek a tato životní zkušenost později inspirovala několik jejích povídek. Skautské povídky si návštěvníci vyslechnou přímo
ve výstavních prostorách. Pro zájemce bude
následovat komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Vojtěchem Johnem.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy Od košilky k rubáši aneb
narození a smrt v české lidové kultuře
proběhne v neděli 19. září 2019 od 17 hodin. Hudbou doprovodí děti z Pěveckého
oddělení ZUŠ pod vedením Petry Kotyzové, dipl. um. Putovní výstava Regionálního
muzea v Chrudimi představí lidové zvyky
a obyčeje při zlomových okamžicích lidské
existence – narození a smrti, kolem nichž se
rozvinulo množství pověr a obřadů. Výstava
bude doplněna předměty s vazbou na Českotřebovsko.
Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 2019.
Termín programu (nejen) pro rodiny s dětmi
Sobota v muzeu bude upřesněn.

VZPOMÍNKA
NA VYNÁLEZCE VELOREXU
Při příležitosti životních výročí Františka
(1914–1954) a Mojmíra (1924–2011) Stránských se v sobotu 28. září 2019 od 15 hodin
uskuteční Vzpomínka na vynálezce Velorexu. V rámci akce si návštěvníci mohou
vyslechnout povídání zakládajícího člena
Velorex týmu Praha–Lysice Tomáše Jaroně
na téma O způsobu cestování ve Velorexu (i)
napříč kontinenty. Poté se (v případě příznivého počasí!) budou zájemci moci Velorexem svézt.
Vstupné 20 Kč
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz.

Turistické informační centrum
Česká Třebová
úterý–neděle: 8:00–18:00 hodin
Klácelova 11
560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634
E-mail: ic@mmct.cz
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se
uskuteční v úterý 3. září 2019 od 17 hodin,
tentokrát na téma Úvodní setkání rodopisců – začátečníků. Cena každé lekce je 20 Kč
(na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se
uskuteční v úterý 10. září 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 hodin. V září na téma Hrajeme divadlo: Pověst
o znaku České Třebové.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba
se předem registrovat).

SEMINÁŘ „VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje
výtvarného umění evropského kulturního
okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 17. září
2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Krása
bude křečovitá! Surrealismus v domácím
malířství a sochařství.
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 českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední
úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 24. září
2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Školy
v České Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč
(na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Martin Šebela.

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
červen–srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin
září–říjen: otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12–16 hodin
V letošním roce je expozice doplněna o výstavu Jak bývalo v Kozlově.

ZAJÍMAVÉ AKCE, PROJEKTY, KROUŽKY,
PODPORA, ROZVOJ ŠKOLSTVÍ,
SPOUSTA DŘINY ALE TAKÉ ZÁBAVY –
TO A MNOHEM VÍC JE MÍSTNÍ AKČNÍ
PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
V novém školním roce máme pro děti, rodiče
i pedagogy připraveno mnoho akcí a zajímavostí. Pro děti budeme otevírat úspěšný kroužek s názvem Naprogramuj si svého robota,
který bude zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy plánujeme další semináře, workshopy
i ukázkové hodiny. Všechny mateřské i základní školy na našem území jsou do projektu
MAP II již zapojeny a snažíme se je podporovat
a rozvíjet. Všechny informace, fotky i plánované akce můžete sledovat na našem webu:
https://www.maporlicko.cz/ a facebooku:
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií.
Lucie Osuská, MAS ORLICKO z.s.

VOLNOČASOVÝ KROUŽEK –
NAPROGRAMUJ SI SVÉHO ROBOTA!
Připravujeme pro děti skvělý kroužek, na kterém mohou rozvíjet svou kreativitu, zručnost
i jemnou motoriku zábavnou formou. Pojďte si naprogramovat svého robota a zjistit,
jak by mohla vypadat naše budoucnost.
Kroužek bude probíhat od 30. září 2019 každé pondělí od 14:00 do 16:00 hodin a bude
zcela ZDARMA, protože probíhá v rámci
projektu MAS ORLICKO, z.s. Kroužek bude
probíhat na Vyšší odborné škole a střední škole technické v České Třebové. Zájemci se mohou hlásit již nyní na e-mailu
petra.bartova@vda.cz. Těšíme se na vás! Více
informací naleznete na www.maporlicko.cz
a na www.vda.cz. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
NABÍDKA KROUŽKŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ PRO ROK 2019/2020
• Klub rosteme spolu s prvky jógy
Pro rodiče a děti od 18 měsíců, každé úterý 9:00–10:00. Čekají vás
písničky a říkanky, pohybové hry, tanečky, poznávání nových kamarádů, rozvoj spolupráce, procvičení jemné a hrubé motoriky, smyslů, řeči. Pololetní kurzovné 1000 Kč (16 lekcí). V ceně pobyt v herně
8:30–12:00. Lektorka Kateřina Horská.
• Klub pro těhotné ženy aneb cvičení s PA
Klub pro těhotné ženy je koncipován jako tělesné cvičení s posilovacími cviky vybraných svalových skupin, s prvky jógy a na balónech
zahrnující i harmonizační techniky (dechová cvičení, vizualizace, meditace vedené slovem či Tibetskými mísami, individuálně kraniosakrální terapie) k uvolnění stresu, strachu a obav pro vytvoření podmínek k nacítění se na miminko, a tím zajištění optimálních podmínek
pro růst a vývoj miminka, ke spravnému držení těla a posílení svalů
pánevního dna, k prevenci častých těhotenských potíží, k naleznutím odpovědí na otázky, a k navázání přátelství s jinými maminkami.
Možnost individální konzultace při sepisování porodního plánu.
Každé druhé úterý 17:30, 100 Kč lekce (105 minut), lektorka Bc. Lenka
Jasanská
• Kurz předporodní přípravy s PA jinak
Cílem kurzu je poskytnout nastávajícím maminkám/rodičům validní informace o změnách v organismu těhotné ženy, výživě, hygieně
a homeopatii, umožnit nácvik porodních poloh, úlevových poloh
a dechových, vizualizačních a manuálních technik pro nefarmakologické tlumení bolesti při porodu, dále vyzkoušení si různých poloh při
kojení, seznámení se s technikami odstříkání mléka a alternativním
krmením, a nácvik manipulace s miminkem, jeho nošení a koupání.
Šest témat, šest dvouhodinových setkání v září až prosinci každé
druhé úterý od 17:30. Kurzovné 1000 Kč/partner 500 Kč. Podrobné
informace na seznamovací/informační schůzce 10/9 17:30. Lektorka
Bc. Lenka Jasanská.
Něco o mně: Jsem porodní asistentka, laktační poradkyně, absolventka kurzu kraniosakrální terapie a matka dvou dětí, která prožila různé
situace v těhotenství, při porodu, v šestinedělí i při kojení. Některé
z nich mohou nastávající maminky, ve většině případů, vědomou prací se svým tělem a myslí eliminovat. Při své práci respektuji individuální potřeby, nastavení a přístup nastávající maminky k těhotenství
a jejím představám o porodu pro podporu na její cestě mateřstvím.
• Šikovné ručičky
Každé pondělí v sudém týdnu 15:30–17:00. Různé výtvarné techniky,
zaměření na individuální projev, možnost volně pracovat se zadáním,
s odborným průvodcem k rozvíjení vlastních schopností a mnohdy
skrytého nadání. 30 hodin/šk.rok. Cena 1000 Kč/rok. Lektorka Ivona
Habrmanová.

• Keramika
Každé pondělí v lichém týdnu 15:30–17:00. Děti od 5 let, rodiče a děti
od 3 let.
30 hodin/šk. rok. Cena 1000 Kč/rok. Lektorka Kateřina Hondlová.
• Tribal
Improvizační skupinový tanec ve stylu Tribal Bellydance. Vhodný pro
ženy (i muže) bez omezení věku a váhy, kteří rádi tančí. Info pro začátečníky na tayen@post.cz. Lektorka Eva Hüblová.
• Výuka Angličtiny a Matematiky
Vždy ve čtvrtek, pro všechny věkové kategorie, dle individuálních potřeb. Čas a cena budou upřesněny na informační schůzce dle počtu
přihlášených.
30 hodin/šk. rok. Vyučovací hodina 45 min. Lektorka Mgr. Olga Sýkorová. Info na osykorka@seznam.cz.
• Jóga s Kristy pro rodiče a děti 3-6 let
Společný čas strávený příjemným cvičením, protažením, uvolněním.
Užijte si krásné společné chvíle se svým dítětem, začvičíte si, odpočinete si, vznikne prostor pro nová přátelství a budování vztahu k józe
pod vedením zkušené lektorky Kristýny Roller. Sledujte FB: Jóga pro
děti s Kristy.
Každý čtvrtek 18:00–19:00. Délka lekce 1 hodinu, kurzovné
1000 Kč/10 cvičebních lekcí v průběhu 12ti týdnů.

ÚVODNÍ INFORMAČNÍ LEKCE:
V týdnu od 9/9 proběhnou ukázkové lekce zdarma, ve standardních časech plánovaných kroužků, klubů a kurzů, kde si s jednotlivými lektory doladíte podrobnosti a budete mít možnost se zeptat
na vše, co Vás zajímá. Zjistěte si také u svých zdravotních pojišťoven
možnosti příspěvků na aktivity pro sebe a své děti.
Pro další informace můžete volat na tel. č. 724 986 435,
773 601 427, nebo je najdete na našich webových stránkách
www.mcrosa-radce.webnode.cz , také piště na rcrosact@seznam.cz
• Naším záměrem je výpomoc rodičům. U všech kroužků je možné,
v případě zájmu, vyzvednout Vaše dítě lektorkou kroužku ze školní
družiny ZŠ Ústecká.
• V rámci poskytování rovných příležitostí všem je možné, na základě
předložení potvrzení OSPOD či ÚP, poskytnout slevu i dětem z rodin v sociálně znevýhodněné situaci.
Těšíme se na společný čas plný pohody a nových zážitků a děkujeme
Vaše Rosa rodinné centrum
Vám za Vaši přízeň. 			

PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019
Po

8:30–12:00
15:30–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně
ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA

8:30–12:00

St

8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
každé druhé úterý Klub pro těhotné ženy,
Kurz předporodní přípravy s PA jinak
ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relax. prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt

8:30–12:00
12:00–18:00
18:00–19:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3–6 let

Pá

8:30–12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

Út

17:30–19:00

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

PROGRAM ZÁŘÍ
9/9 přijďte si užít první otevřený den
po prázdninách :-)
9/9 15:30 Úvodní informační hodina kroužků
Šikovné ručičky a Keramika
10/9 9:00–10:00 Klub rosteme spolu, pro
rodiče a malé běhálky od osmnácti měsíců,
s Kateřinou Horskou
10/9 17:30 Klub pro těhotné ženy + Kurz
předporodní přípravy s PA jinak
11/9 18:00 Tribal – ukázková úvodní hodina
12/9 Výuka Angličtiny a Matematiky pro
všechny věkové kategorie
12/9 18:00 úvodní informační hodina Jóga
s Kristy pro rodiče a děti 3–6 let
20–21/9 Nocování v Rose s překvapením
od 17:00 do 15:00 následujícího dne, pro
děti od 5 let samostatně, mladší s rodiči, hry
+ tvoření, cena 300 Kč, sleva pro sourozence
a majitele Rodinných pasů
Všechny úvodní a informační lekce
od 9/9 do 12/9 jsou zdarma. Nevztahuje se
na standardní pobytné.

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/9 neděle

BLANKA KOSTŘICOVÁ: SKAUTSKÉ POVÍDKY
17:00 / Městské muzeum
Pro autorku se stalo inspirací krátké období
povoleného skautingu v letech 1968–1970.
Zazní úryvky z knih Třebovské povídky a Třebovský zápisník přímo ve výstavních prostorách muzea. Pro zájemce bude následovat
komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy
Vojtěchem Johnem. Vstupné volné.
3/9 úterý

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, vyrábění i nová přátelství. Akce je vhodná pro předškoláky a děti mladšího školního věku s rodiči či bez doprovodu. Vstupné dobrovolné.
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných
kořenů, a to zejména začátečníkům. Příští
setkání se uskuteční na téma Úvodní setkání
rodopisců – začátečníků. Cena lekce je 20 Kč
(na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Mgr. Jana Voleská.

8/9 neděle

SERIÁL OBEDIENCE JAVORKA
– 2. ČÁST PODZIMNÍ ZÁVOD
8:00 / Areál ZKO Javorka „Nad vodárnou”
Jediný seriálový závod vrcholové poslušnosti Obedience u nás, kdy se na základě
bodových součtů dvou soutěží vyhlašují absolutní vítězi z každé kategorie OB-Z, OB1-3.
Soutěž umožňuje i bodový zisk pro nominaci
na MČR Obedience. Pravidelně zde závodí
i úspěšní účastníci Mistrovství OB. Akci pořádá Základní kynologická organizace Javorka.
9/9 pondělí

INTERNETOVÝ DEN
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Trávíš rád/a volný čas na internetu nebo při
hraní na X-boxu? Přijď do knihovny a dostaneš 30 minut na pc či X-box navíc. :) Budeme
se těšit.

KLUB ROSTEME SPOLU
9:00–10:00 / Rosa rodinné centrum
Pro rodiče a malé běhálky od osmnácti měsíců, s Kateřinou Horskou, (16 lekcí) pololetní
kurzovné 1 000 Kč, v ceně lekce pobyt v herně 8:30 až 12:00, možnost přijít v úterý pouze
do herny za standardní pobytné 40 Kč.
MALÝ MUZEJNÍK
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
starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. V září na téma Hrajeme divadlo: Pověst
o znaku České Třebové. Cena lekce je 20 Kč
(na lekci není třeba se předem registrovat).

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
9:00–13:00 / Staré náměstí
Ukázky z činnosti Hasičského záchranného
sboru, poskytování první pomoci, ukázky
maskování poranění, měření krevního tlaku,
prodej publikací s tematikou první pomoci,
výstava a ukázky záchranné techniky, soutěže pro děti. Akci pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Město
Česká Třebová, Vyšší odborná škola a střední škola zdravotní a sociální Ústí nad Orlicí
a složky Integrovaného záchranného systému ČR ve spolupráci s dalšími organizacemi.

6/9 pátek

O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO
8:30 / Hospůdka u Sitařů, Kozlov
Zveme vás na 1. ročník rapidového šachového turnaje, který pořádá Šachový klub Česká
Třebová. V průběhu turnaje bude k dispozici občerstvení s domácí kuchyní a v ceně
startovného 150 Kč je zahrnut i oběd. Zarezervujte si své místo u organizátora:
ivoprax@gmail.com nebo 608 480 268.

10/9 úterý

11/9 středa

ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
13:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu, např.
Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy‘s,
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se
na vás knihovnice Adéla. Akce se koná také
12., 19. a 26. září.

7/9 sobota

pořádají Amalthea z.s., Děti patří domů z.s.
a OSPOD Česká Třebová. Akce se koná v rámci Týdne (pro) pěstounství.

KLUB PRO TĚHOTNÉ ŽENY +
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
S PORODNÍ ASISTENTKOU JINAK
17:30 / Rosa rodinné centrum
Seznamovací lekce zdarma.

5/9 čtvrtek

DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO
Svazek obcí Orlicko-Třebovsko zve všechny
své příznivce, přátele a cyklisty na každoroční cyklistický výlet regionem. Cyklojízda
bude ukončena v 17 hodin v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je pro účastníky
připraven program s ukázkami výcviku psů,
kapela Ponny Expres a občerstvení.

ČÍSLO 9 / ZÁŘÍ 2019

ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA
15:30 / Rosa rodinné centrum
Úvodní informační hodina kroužků Šikovné
ručičky a Keramika, informace a ukázka práce na kroužcích, seznámení s lektorkami Ivonou Habrmanovou a Kateřinou Hondlovou.
PROMÍTÁNÍ FILMU
MŮJ KAMARÁD ARFÍK S NÁSLEDNOU
BESEDOU O PĚSTOUNSKÉ PÉČI
17:00 / Městská knihovna
Přijďte se zeptat na vše, co vás o pěstounské
péči zajímá. Akce je určena pro veřejnost
i pro Ty, kteří se už pro pěstounství rozhodli a chtějí se dozvědět konkrétní informace o procesu, jak se stát pěstounem. Akci

TRIBAL
18:00 / Rosa rodinné centrum
Improvizační skupinový tanec ve stylu Tribal
Bellydance. Ukázková úvodní hodina zdarma, info tayen@post.cz.
ARNOŠT VAŠÍČEK: ČESKÉ TAJEMNO
18:00 / Městská knihovna
Srdečně zveme všechny fanoušky tajemna,
záhad a neuvěřitelných objevů na přednášku spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka. Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější
domácí záhady z nové knihy České tajemno
a připravovaného televizního cyklu. Vstupné
50 Kč.
pokračování na další straně >
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12/9 čtvrtek

JÓGA S KRISTY PRO RODIČE S DĚTMI
18:00 / Rosa rodinné centrum
Jóga s Kristy pro rodiče a děti 3–6 let. Úvodní
informační hodina zdarma.
14/9 sobota

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
NA LHOTCE
10:00 / hřiště TJ Sokol Lhotka
V 10 h zahájení akce, v 10:30 h dovednostní
soutěže, ve 12:30 h fotbalové utkání starších
přípravek, ve 13:30 h ukázka výcviku psů.
14:15 h SK Slávia Praha – AC Sparta Praha
– fotbalové utkání starých gard fanklubů.
V 15:30 h ukázka výcviku psů, od 16:00 h volná zábava (autogramiáda v jednání). Po celý
den hudba a občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé OP
Slavia Praha odbočka Česká Třebová.

Seminář je určen nejširšímu okruhu zájemců
o výtvarno, věnuje se přehledu slohového
vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Příští setkání se uskuteční
na téma Krása bude křečovitá! Surrealismus
v domácím malířství a sochařství. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
18/9 středa

MINIVELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15:00–18:00 / Dům s pečovatelskou službou
Přijďte získat přehled o jednotlivých sociálních službách a možnostech jejich využití
v České Třebové. Srdečně zveme a těšíme se
na setkání v jídelně Domu s pečovatelskou
službou Masarykova 2100, Česká Třebová
(„Zluťák“).

REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE
8:00–15:30 / Železniční depo Česká Třebová
Jízdy zvláštních vlaků mezi depem a stanicí,
zvláštní jízdy po uzlu Česká Třebová včetně
průjezdu kontejnerovým terminálem firmy
Metrans, zvláštní jízdy elektrické jednotky
ř. 451 „Žabotlam” po uzlu Č. Třebová a okolních tratích, výstava lokomotiv na malé točně a výstava nehodového jeřábu, provoz
vláčku taženého lokomotivou ř. 701 „Prasátko”, možnost svezení elektrickou lokomotivou ř. 111 za budovou UTK, v budově UTK
možnost prohlídky trenažeru lokomotivy
ř. 181 a výstava modelových kolejišť, v poledne souběžná jízda elektrických jednotek
InterPanter a „Žabotlam” mezi Svitavami
a Opatovem a další. Jízdní řád bude vyvěšen
v depu a ve stanici. www.denzeleznice.cz

17/9 úterý

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
9:00–11:00, 15:00–17:00 / DDM Kamarád
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček,
postýlek a dalších věcí pro děti.
Příjem zboží v pondělí 16. 9. Výdej zboží ve
středu 18. 9.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
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6. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: ZIPOVÁ BROŽ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Lada Pouková. Pomůcky: Kovový
zip dlouhý 40 cm. Já brože dělám z recyklovaných – vypáraných zipů a skládám i z různých barev, takže pokud nemáte takto dlouhý, nic se neděje, vezměte si dva tři kratší.
Šicí potřeby na ruční šití, nůžky, kousek filcu
na spodek brože v barvě zipu, zavírací špendlík, pravítko, zapalovač a tavná pistole.
Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka a 60 Kč
ostatní účastníci. Pořádá Klub Červenka, z.s.,
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.
TROY REDFERN & THE BLADDERSTONES
20:00 / Modrý trpaslík
Troy je vášnivým, spontánním, intenzivním
a rázným hudebníkem, indie-bluesrockovým kytaristou s divokou slideovou hrou.
Je inspirován Johnnym Winterem, Elmorem
Jamesem, Frankem Zappou, RL Burnsidem,
Screamin‚ Jay Hawkinsem a kapitánem
Beefhearem. Jeho písně mají v aranžích velkou dynamiku, zpěv se pohybuje od prostého šepotu k extatickým výkřikům, prostě
takové dirty-psychedelic blues ve stylu Nicka Cavea, Roye Gallaghera, Huga Race, Fatal
Shore či Once Upon a Time. Jízdné: 130 Kč.
21/9 sobota

16/9 pondělí

OFFLINE DAY
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Odpoledne plné deskových her a zábavy. Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, např. Bang a jeho
rozšíření, Uno, Ubongo, Monopoly 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. Akce se koná také 30. září.

toho, co vše lze ještě vytřídit ze směsného
komunálního odpadu, který končí v našich
popelnicích. Akci pořádá odbor životního
prostředí Městského úřadu Česká Třebová.

SOUČASNÝ STAV VÝZNAMNĚJŠÍCH
LOKALIT PREŠOVSKO – TOKAJSKÉHO
POHOŘÍ
(SLÁNSKÉ VRCHY A TOKAJSKÉ VRCHY)
17:00 / Učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška RNDr. Luďka Kráčmara. Pořádá
Mineralogický klub Česká Třebová.
19/9 čtvrtek

BAREVNÝ DEN S ODPADY
9:00–15:00 / Staré náměstí
Akce zaměřená na propagaci a podporu třídění odpadů, při které proběhne i sběr drobného elektra (např. mixér, fén, varná konvice,
apod.). Za každý přinesený kousek dostanete malou odměnu a mimo to si budete moci
ještě zasoutěžit o další hodnotné ceny. Bude
připraveno mnoho edukačních programů
i oblíbené velké atrakce, zajištěné jak společností ELEKTROWIN, tak autorizovanou odpadovou společností EKO-KOM, a.s. V letošním
roce připravujeme ve spolupráci se společností Eko Bi s.r.o. novinku: názornou ukázku

VI. PODZIMNÍ RADOVÁNKY
11:00 / Myslivecká chata Semanín
Hlavní program: 11:00–15:00 „Dvakrát měř
a jednou běž” (netradiční soutěže pro
děti a dospělé), 12:00 skupina Ahasver,
14:00 Jakub Smolík, 15:30 Kabát revival, 16:30
Westernová show – laso a bič Jan Betlach,
17:00 Megaphone Praha, 18:15 Black & White,
19:00 Dj Toty. Moderuje: Lukáš Vokatý.
Doprovodný program: umělecký kovář, kořenářka – bylinkářka, řezbář, malování na obličej, obří skluzavka, skákací hrad…
Bohaté občerstvení. Myslivecká kuchyně (výdej jídel od 11 hodin na obecním sále), grilované maso, sladké vafle...
Pořádá obec Semanín ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Česká Třebová-Semanín
a TJ Semanín. Vstupné dobrovolné.
22/9 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál Kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
MAXIPES FÍK
15:00 / Malá scéna
„Tatí, já byfem chtěla pfa,‘‘ řekla Ája. Tak jí
tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek,“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu
Fek. ,,To už mu můžeme říkat Fík,‘‘ řekl tatínek.
No a tak to všechno začalo. Z malého pejska
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vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný?
No který pes se dostane až do školy, kde se
naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi
pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli
jste někdy psa, který řídí auto? Dokonce se
vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví
spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude
dobře, doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů
a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce
i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To
se uvidí! ,,Tak neváhejte a přijďte. Bude psina!
Haf!‘‘ Vstupné: 70 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny

Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu
v předprodeji v Inf. centru Městského muzea
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
25/9 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které zajímá, 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 rodiče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult.
Vstupné dobrovolné.

XV. ročník Mezinárodního varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka
VÁCLAV UHLÍŘ
17:00 / Kostel Marie Magdaleny v Řetové
Koncert spojený s žehnáním a prohlídkou
nově opravených varhan. Vstupné dobrovolné.

KOOBA J. TRZEBOWSKI: JAKUBISMUS
20:00 / Modrý trpaslík
Vernisáž výstavy.
Dále vás potěší WICHRZHOR a Tomáš Kříž.
Jízdné dobrovolné.

XV. ročník Mezinárodního varhanního
festivalu Zdeňka Pololáníka
TOMÁŠ THON (VARHANY)
A MAREK EBEN (PŘEDNES)
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Zahajovací koncert v Kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové. Tomáš Thon uvede dílo
Petra Ebena – Job. Marek Eben – přednes.
Vstupné: 220 Kč, předplatitelé KPH 110 Kč.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu
a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

TURNAJ V KARETNÍ HŘE UNO
13:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Přijď porazit knihovnici a ostatní protihráče
v karetní hře Uno. Bude se soutěžit o hezké
ceny. Těší se na tebe knihovnice Adéla.

2/10 středa

24/9 úterý

KPH – 58. koncertní předplatné,
509. hudební večer
JARMILA HOLCOVÁ A IVO KAHÁNEK
(KLAVÍR)
19:00 / Malá scéna
Jarmila Holcová – bývalá žákyně ZUŠ Česká
Třebová, absolventka konzervatoře v Kroměříži, a bakalářského studia Fakulty umění
Ostravské univerzity. V současnosti studentka HAMU v Praze.
Ivo Kahánek – interpret nevšední emocionální síly a hloubky, získal pověst jednoho
z nejpůsobivějších umělců své generace a je
mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Vítěz soutěže Pražského jara mimo jiné vystoupil na koncertě
BBC Proms v Royal Albert Hall. Vstupné:
150 Kč.

VZPOMÍNKA NA VYNÁLEZCE VELOREXU
15:00 / Městské muzeum
Při příležitosti životních výročí Františka
(1914–1954) a Mojmíra (1924–2011) Stránských se v sobotu uskuteční Vzpomínka
na vynálezce Velorexu. V rámci akce si návštěvníci mohou vyslechnout povídání zakládajícího člena Velorex týmu Praha–Lysice
Tomáše Jaroně na téma O způsobu cestování ve Velorexu (i) napříč kontinenty. Poté se
(v případě příznivého počasí!) budou zájemci moci Velorexem svézt. Vstupné: 20 Kč.

29/9 neděle

23/9 pondělí

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne
a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Příští setkání se uskuteční
na téma Školy v České Třebové. Cena každé
lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem
registrovat). Lektor: Martin Šebela.

28/9 sobota

DP Podzim 2019
VLADISLAV VANČURA: ROZMARNÉ LÉTO
19:00 / Velký sál kulturního centra
„Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz –
jak je to krásné býti kadeřavým“. Otevřeme
říční lázně Antonína Důry s molem i terasou
pro návštěvníky, na náměstí přitáhne vůz
kouzelník Arnoštek, napne provaz a představení může začít!
Hrají: J. Potměšil, M. Hanuš, E. Elsnerová,
T. Stolařík, J. Zadražil, J. Špalek…
Režie: Jakub Špalek. Vstupné: 380 Kč.

KYBERŠIKANA – JAK SE CHOVAT
BEZPEČNĚ NA INTERNETU
15:30 / Klubovna kulturního centra
Osvětová přednáška zaměřená na chování
uživatelů na internetu a sociálních sítích. Budeme se zabývat mnoha aktuálními tématy,
jak ochránit své účty a jejich správné nastavení, jak se bránit proti agresorům, sdílení fotografií a videí na síti, ochrana osobních dat
a hesel, Facebook, komunikace na sociálních
sítích, kyberšikana. Přednášející – Bc. Lenka
Vilímková – preventistka Policie ČR. Vstup
zdarma. Pořádá Rosa rodinné centrum.

SPORT
21/9 sobota

26/9 čtvrtek

ZEURÍTIA & PETRENI & ŠMOLDAS
(CZ/IT) – JAZZ
19:00 / Malá scéna
Zpěv (Zeurítia – Vendula Šmoldasová), akustická kytara (Libor Šmoldas) a perkuse (Francesco Petreni – skvělý a velmi charismatický bubeník z Itálie). Styl – bossa nova, jazz.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem
u pokladny.

XXII. ROČNÍK MEMORIÁLU
BR. FR. JINDRY – XXI. ROČNÍK CROSSU
PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH
10:00 / Sportovní areál na Horách
Srdečně zveme na tradiční přespolní běh
po lyžařských tratích. Závod je určen jak pro
trénované běžce, tak i pro širokou veřejnost
a jsou v něm zastoupeny všechny věkové
kategorie od předškolních dětí až po seniory. Start první kategorie v 10:00 hod., hlavní
závod ve 12:00 hod. Závody pořádá TJ Orel
Česká Třebová.
13
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24/9 úterý

TÝDEN HOKEJE
15:00 / Zimní stadion
Týden hokeje je akce, která umožňuje velkému množství dětí po celé České republice
vyzkoušet si zdarma, co lední hokej obnáší,
udělat své první krůčky na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu svých vrstevníků pod
vedením kvalifikovaných trenérů. Akce je určena dětem ve věku 4–8 let a jejich rodičům.
Akci pořádá mládežnický hokejový oddíl
TJ Lokomotiva Česká Třebová.

VÍCEDENNÍ AKCE
13–14/9

PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ
Přívrat
33. ročník. Program na návsi v pátek
od 17:30 hod., v sobotu od 13 hod. Koná se
za každého počasí. Areál je zastřešen. Pro
oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu… Atrakce pro
děti. V sobotu od 20 hodin na sále U Coufalů
bál. Na shledanou se těší přívratší hasiči.

14/6–1/9

NÁSTUP!
100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Městské muzeum
Výstava je pořádána ve spolupráci s Junákem – českým skautem, střediskem Javor
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotřebovského Junáka nabídne návštěvníkům
všech věkových kategorií řadu her pro pobavení i poučení. Výstava potrvá do neděle
1. září 2019.
V neděli 1. září 2019 se od 17 hodin uskuteční
autorské čtení Blanky Kostřicové. V krátkém období povoleného skautingu v letech
1968–70 byla spisovatelka členkou oddílu
světlušek a tato životní zkušenost později
inspirovala několik jejích povídek. Skautské
povídky si návštěvníci vyslechnou přímo
ve výstavních prostorách. Pro zájemce bude
následovat komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Vojtěchem Johnem.
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KNIHOVNICE VYSTAVUJÍ
Městská knihovna
Obrazy a obrázky Jany Koďouskové, Anety
Pirklové, Hany Sychrové a Adély Voclové,
fotografie Kamily Šefcové. Vernisáž výstavy
se uskuteční v neděli 29. 9. 2019 od 15 hodin
na oddělení pro dospělé, 1. patro. Hudební doprovod v podání Barbory Soukupové
a Františka Kusého.

TENKRÁT V HOLLYWOODU (USA) 2D
19:00
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad
Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los
Angeles. Mládeži přístupno od 15 let, drama,
titulky, 161 min. Vstupné: 120 Kč.
4/9 středa

27–29/9

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, a to
i v sobotu 28. září.

30/9–31/12

2/9 pondělí

NOCOVÁNÍ V ROSE S PŘEKVAPENÍM
Rosa rodinné centrum
Od 17:00 do 15:00 následujícího dne. Pro děti
od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let s doprovodem jednoho z rodičů. Připraveny budou různé hry a tvořivé dílny. PŘIHLÁSIT SE
MŮŽETE do 17. 9. 2019. Bližší informace: tel.
603 788 952, 725 430 844 (lépe SMS).
Cena 300 Kč (pro dalšího sourozence 250 Kč).
Dítko do 3 let + rodič = 300 Kč. Sleva 10 %
pro majitele rodinných pasů. V ceně je večeře, snídaně, oběd, ovoce a zelenina a pitný
režim po celou dobu.

VÝSTAVY

SÍLA KŘEHKOSTI.
ŽENA OBJEKTIVEM OLGY STRÁNÍKOVÉ
Výstavní síň Česká Třebová
Výstava litomyšlské autorky nabídne poetické fotografie, které zachycují mnohé podoby křehkého ženství. Vernisáž se uskuteční
16. 9. 2019 v 17:00 hodin. Otevřeno denně
9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. Vstupné
dobrovolné.

KINO SVĚT

20–21/9

ČESKOTŘEBOVSKÉ VINOBRANÍ
Staré náměstí
Pátek 27. 9. program od 17:00 hodin. Vystoupí Legendy se vrací a další. V sobotu 28. 9.
program od 13:00 hodin, vystoupí Kreyson
a další. Neděle 29. 9. program od 13:00 hodin, Petra Černocká a další. Burčák, bílá
a červená vína, bohaté občerstvení. Vstupné
dobrovolné. Akce se koná za každého počasí,
částečně zastřešené sezení. Pořádá Vinotéka
Karla IV.

17/9–4/10

20/9–10/11

OD KOŠILKY K RUBÁŠI
ANEB NAROZENÍ A SMRT
V ČESKÉ LIDOVÉ KULTUŘE
Městské muzeum
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 19. září
2019 od 17 hodin. Hudbou doprovodí děti
z Pěveckého oddělení ZUŠ pod vedením Petry Kotyzové, dipl. um. Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi představí lidové
zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích
lidské existence – narození a smrti, kolem
nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů.
Výstava bude doplněna předměty s vazbou
na Českotřebovsko.
Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 2019.
Termín programu (nejen) pro rodiny s dětmi
Sobota v muzeu bude upřesněn.

PŘES PRSTY (ČR) 2D
19:00
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co
nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim
podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy…
Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí
Jíra (Jiří Langmajer). Režie: P. Kolečko. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, 101 min.
Vstupné: 130 Kč.
7/9 sobota

ANGRY BIDRS VE FILMU 2 (USA) 2D
17:00
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení
vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když
se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením
Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv
(alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun
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a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney
a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem
Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých
nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů. Režie: T. V. Orman. Mládeži přístupno, animovaná komedie, český dabing, 97 min. Vstupné: 130 Kč,
děti do 15 let 110 Kč.
9/9 pondělí

IBIZA (FRANCIE) 2D
19:00
Philippe a Carole se před nedávnem potkali.
Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až
po uši a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou
stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou
zrovna odvařené. Navrhne jejímu synovi, že
pokud udělá maturitu, může vybrat letní dovolenou. A… hurá na Ibizu! Phillipova představa o venkovské rodinné idylce se rychle
rozplynula a nastal čas nabrat síly na nejdivočejší jízdu jeho života. Hrají: Ch. Clavier,
M. Seigner... Režie: A. Lemort. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, titulky, 86 min.
Vstupné: 100 Kč.

skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci
dvou nových přátel musí Simba dospět a stát
se tím, kým je mu souzeno být. Mládeži přístupno, rodinný, dobrodružný, animovaný,
český dabing, 118 min. Vstupné: 100 Kč.
16/9 pondělí

NABARVENÉ PTÁČE (ČR, SR, UKRAJINA) 2D
19:00
Ve snaze uchránit své dítě před masovým
vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě.
Chlapcova teta však nečekaně umírá, a tak
je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským
světem, ve kterém platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné
fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj,
kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svoji budoucnost…
Hrají: P. Kotlár, U. Kier, M. Doležalová… Režie:
V. Marhoul. Mládeži přístupno od 15 let, drama, titulky, 169 min. Vstupné: 140 Kč.

11/9 středa

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
(USA, VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist
na první pohled. Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson)
a zběhlý agent britské tajné služby Deckard
Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat a navzdory
nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo.
I proto je asi nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění
jedné tajné britské agentky, která údajně
přešla do nepřátelského tábora. Shaw má
v téhle operaci poměrně jasnou motivaci,
protože jejich společným cílem je jeho mladší sestra Hattie (Vanessa Kirby). Řečeno slovy
klasika, všechno je jinak, což Hobbs i Shaw
zjistí hned poté, co ji najdou. Režie: D. Leitch.
Mládeži přístupno od 12 let, akční, titulky,
136 min. Vstupné: 130 Kč.
14/9 sobota

LVÍ KRÁL (USA) 2D
17:00
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba
zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu,
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův
bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá
své vlastní, temné plány. Souboj o Lví skálu
plný intrik, dramat a po nečekané tragédii

né ženě Kirstine a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy změnily nejen jeho samotného,
ale i jeho rodinu. Okouzlující německý důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, co může, aby si získal
srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem. Zatímco mladá rodina si těžko zvyká na novou
situaci, přichází další rána – Esben se musí
vrátit na frontu. Téměř zlomený muž se s tím
nedokáže vyrovnat a dezertuje. Po neúspěšném pokusu překročit hranici do neutrálního
Dánska je nucen skrývat se na půdě vlastního domu. Pouta lásky a důvěry se mezi manžely napnou až k prasknutí, zatímco Esben ze
svého úkrytu sleduje, jak se mu jeho rodina
rozpadá před očima, a rozhodne se udělat
vše, aby si ji udržel. Hrají: S. Jessen, R. Mynster... Režie: K. Torsting. Mládeži přístupno
od 12 let, drama, historický, titulky, 108 min.
Vstupné: 60 Kč.
21/9 sobota

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (USA) 2D
17:00
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. A tím bylo starat se
a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku,
které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho
věrným kamarádům docela nový velký svět.
Režie: J. Cooley. Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 100 min. Vstupné:
100 Kč.
23/9 pondělí

18/9 středa

PANSTVÍ DOWNTON (VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově
na počátku 20. století přichází na plátna kin.
Hrají: A. Leech, T. Middleton, M. Smith... Režie: M. Engler. Mládeži přístupno od 12 let,
drama, titulky. Vstupné: 120 Kč.
19/9 čtvrtek

BIO SENIOR
V LÁSCE A VÁLCE
(DÁNSKO, NĚMECKO, ČESKO) 2D
18:00
Po třech letech strávených v zákopech první
světové války se Esben vrací domů k milova-

ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR) 2D
19:00
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku
a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek
Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou
avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu
velkoměsta do venkovského hotelu, který
vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou
situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním
usadit se v klidném monogamním vztahu,
a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest
nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová),
které tak nějak omylem vyhlásili válku. Režie:
Z. Marinovová. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie. Vstupné: 130 Kč.
27/9 pátek

BIO SENIOR
HODINÁŘŮV UČEŇ (ČR) 2D
18:00
15
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Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí
tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví
o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě
a nekonečných strastech. Čí sudba bude
silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme
ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují
se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou
a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle
svého učně do světa s úkolem hledat bájné
hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo
neví, jestli hodinky vůbec existují, ale pokud
je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává
na dalekou cestu plnou překážek a úkolů,
které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách
má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí. Hrají: V. Preiss, J. Plesl, V. Neužil, J. Plodková... Režie: J. Rudolfová. Mládeži přístupno,
pohádka, 100 min. Vstupné: 60 Kč.
28/9 sobota

TLAPKOVÁ PATROLA (USA) 2D
17:00
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije
svoje nejnovější a speciální dobrodružství
v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho
psí záchranářský tým představí úplně nové
epizody, ve kterých bude mít své místo
a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho
zvláštní schopnosti. Tedy požárník Marshall,
technik Rubble, policista Chase, mechanik
Rocky, vodní záchranář Zuma i letecká záchranářka Skye. Tlapková patrola má vždy
správný směr a vždy najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým nakonec
zachrání situaci. Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset poradit s nešťastnými
tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném
místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova. Režie: Ch. E. Bastien. Mládeži
přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 70 min. Vstupné: 120 Kč.
30/9 pondělí

NÁRODNÍ TŘÍDA (ČR, NĚMECKO) 2D
19:00
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu
stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než
Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer,
když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se
snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní
hospodě točí pivo. Často a rád se porve. Je
znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří
k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak
cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy
panelových domů. Kumpáni z hospody Van16

damovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal
tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny
jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli
s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem. Režie: Š. Altrichter. Mládeži přístupno od 15 let, drama,
91 min. Vstupné: 130 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným
a rodičům 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. V období letního času je pracovní doba
prodloužena až do 18 hodin. Cenu
přepravy a podmínky využití zjistíte
na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo
na telefonním čísle pro objednání.

REVMA LIGA INFORMUJE
Revma Liga ČR (zal. 1993) sdružuje revmaticky nemocné pacienty převážně s revmatoidní artritidou, lupusem, sklerodermií, ale
i ostatními revmatickými onemocněními.
Jsme pacientské sdružení, jehož cílem je
vzájemná podpora, sdílení informací, pořádání přednášek a dalších společných aktivit.
Máme kluby po celé republice. Ve východních Čechách funguje klub Pardubice,
jehož členové jsou z celého východočeského regionu. Rádi bychom vám byli blíž
a setkávali se i v České Třebové. Uvítáme
rádi nové členy a podporovatele. V letošním roce jsme pořádali pravidelné schůzky
v Pardubicích a Rychnově nad Kněžnou, byli
jsme na společném rekondičním pobytu
v Deštném v Orlických horách... Do konce
roku krom pravidelných setkání plánujeme
ještě výlet do Brandýsa nad Orlicí, návštěvy solné jeskyně a 12. října připomeneme
veřejnou akcí světový den revmatismu. Sledovat nás můžete i na FB Revma Liga Pardubice či www.revmaliga.cz. Zájemci o bližší
informace nás mohou kontaktovat e-mailem
pardubice@revmaliga.cz nebo telefonicky
608 21 21 69.
Helena Havlíčková

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. V rámci terénních služeb jezdíme
za klienty i do České Třebové. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme,
na jaké pomůcky mají lidé nárok. Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si
k nám mohou dojít také pro náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služby sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově postižené, poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12.
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou 8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00 v bufetu
Více informací o Audiohelpu z.s. na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.
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TRIO, KTERÉ POMÁHÁ – NOMINUJTE DOBROVOLNÍKY, NEZISKOVKY A FIRMY
Máte ve svém okolí člověka, který bez nároku na odměnu pomáhá ostatním? Vážíte si prospěšné práce neziskových organizací? Nebo znáte firmu, která podporuje dobročinné projekty?
Už po deváté máte jedinečnou příležitost nominovat na ocenění
dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné
firmy z celého Pardubického kraje.
Začátkem července opět odstartovaly nominace dobrovolníků, neziskovek a firem, kteří přispěli k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji, na ocenění za jejich záslužnou
činnost. Do nominací se může zapojit také veřejnost. Své tipy posílejte prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete na webu
www.nevladky.cz/nominace-oceneni, a to až do 15. října 2019.
„Veřejnost má možnost prostřednictvím nominací vyjádřit podporu
či takto poděkovat dobrovolníkům, neziskovým organizacím a odpovědným firmám ve svém okolí, jejichž cílem, smyslem nebo posláním je
pomáhat druhým,“ komentoval smysl nominací radní Pardubického
kraje Pavel Šotola zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
Odborná komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového
a podnikatelského sektoru vybere na ocenění z každé kategorie deset nejzajímavějších počinů. Slavnostní vyhlášení, ze kterého si také
odnesou děkovné listy všichni nominovaní, proběhne koncem toho-

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
V DOMOVĚ PRO SENIORY
V letních měsících, v době školních prázdnin
a dovolených, neprobíhá v Domově tolik kulturních akcí jako třeba z jara. Přesto mají uživatelé na vybranou z mnoha volnočasových
klubů, kterých se mohou i během léta účastnit. Pondělky jsou věnovány tvořivé dílně
nebo tréninku paměti. Tvořivou dílnu navštěvují zejména seniorky. Momentálně se věnují
výrobě mozaiky z krepového papíru – Rotunda Sv. Kateřiny, která bude po dokončení umístěna u recepce Domova. Trénink paměti, jak už sám název napovídá, podporuje
přemýšlení a paměť. Formou kvízů, rébusů,
tematických pracovních listů, skládaček, doplňovaček nebo společného vyprávění upevňují uživatelé svoje schopnosti. Ve středu
odpoledne mohou uživatelé ve společenské
místnosti sledovat film, promítaný na velké
plátno, jako v kině. K dispozici je bohatá filmotéka, kterou se loni v rámci projektu Ježíškova vnoučata podařilo významně rozšířit.
Ve čtvrtek odpoledne se hraje Bingo. Vzrušení ze hry přitahuje do tohoto klubu stále více
seniorů a kapacita bývá pokaždé naplněna.
Závěr týdne je klidnější, v pátek odpoledne
si mohou uživatelé zazpívat společně v doprovodu kytary lidové i populární písničky,
nebo posedět venku pod pergolou a poslou-

to roku. „Galavečer oceňování je takové symbolické ocenění společensky odpovědných lidí, organizací a firem. Jsem rád, že se v našem kraji
daří propojovat neziskový a podnikatelský sektor prostřednictvím dobročinného projektu Burza filantropie, jejíž myšlenka se šíří nejen do dalších krajů, ale i za hranice České republiky, konkrétně do Gruzie,“ dodal
radní Pavel Šotola.
„Dobrovolníci, neziskovky a firmy tvoří v tomto projektu trio, které si uvědomuje potřebu pomáhat potřebným lidem. Nesmírně si vážím toho, že
se v dnešní době stále najdou dobrodinci, kteří bez nároku na odměnu
konají dobro pro druhé. Dobrovolnická práce, pomoc neziskových organizací a zapojení firem do problematiky společenské odpovědnosti je
chvályhodná v každé době. Jsem ráda, že tato úctyhodná pomoc vznikla v našem kraji a můžeme ji šířit vlastním příkladem do dalších regionů,“ vyjadřuje se k myšlence Burzy filantropie a nominací Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně
správní rady Koalice nevládek Pardubicka.
Pořadatelem akce je již tradičně Koalice nevládek Pardubicka za podpory Pardubického kraje, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy. Záštitu nad akcí převzala senátorka Miluše Horská a radní
Pardubického kraje Pavel Šotola.
tz

chat předčítání z knížky – na přání uživatelů.
Každý den dopoledne také probíhá kondiční
cvičení v tělocvičně.
Jednou měsíčně, tedy i během července, mohou uživatelé využít službu Městské knihovny – paní Štosová přináší do Domova nové
tituly i knihy na přání a senioři si mohou dle
svého vkusu a momentální nálady vybrat, jakou knihu si vypůjčí.
Bohoslužby v červenci probíhaly podobně
jako v jiných měsících – uživatelé Domova se mohli zúčastnit 2 římskokatolických
bohoslužeb s panem Kolovratníkem, nebo
bohoslužby evangelické, vedené panem Vystavělem.
V závěru měsíce chodí uživatelům Domova
pravidelně zahrát pánové Skalický a Zoubek. Ani červencová horka nebyla výjimkou
a 29. 7. se tradičně v odpoledních hodinách
od 14:30 uskutečnilo v zahradním altánu hudební vystoupení. Tentokrát s sebou přivedli

i zpěvačku, paní Helenu Bucháčovou, a společně pro uživatele Domova připravili odpoledne plné písniček. Kromě jiných zazněla
i „Ta naše písnička česká“, která se stala závěrečnou znělkou každého vystoupení pánů
Skalického a Zoubka.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ZÁŘÍ
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
31. 8.–1. 9. 2019 MUDr. Kumpoštová Lucie, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 778 133 117
7.–8. 9. 2019 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127
14.–15. 9. 2019 MUDr. Smrčková Jana, Choceň, Dolní 443, tel. 465 471 560
21.–22. 9. 2019 MUDr. Lohrer Pavel, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834
28.–29. 9. 2019 MUDr. Špátová Marcela, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, tel. 465 524 128

PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Církev

sídlo

web

nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská

Tykačova 1183, Česká Třebová

www.cbtrebova.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

ceska-trebova.evangnet.cz

neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne

Smetanova 1450, Česká Třebová

ceskatrebova.casd.cz

sobota 9:00
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

NABÍDKA KURZŮ 2019/2020

Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“,
autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti.
Příjem zboží

pondělí 16. 9. 2019

9:00–11:00

13:00–17:00

Prodej zboží

úterý 17. 9. 2019

9:00–11:00

15:00–17:00

Výdej zboží*

středa 18. 9. 2019

15:00–16:00

*Nutné vyzvednout 18. 9. 2019 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci charitě!!!
Oblečení je možné označit dopředu!
Seznam a informace k označení oblečení bude na našich stránkách
v sloupečku „naše akce” pod letáčkem Bazaru nebo k vyzvednutí
v kanceláři.
Poplatek za příjem zboží – POZOR ZMĚNA
0–30 ks		
50 Kč
31–60 ks		
100 Kč
61–120 ks
160 Kč
121–200 ks
220 Kč
201 a více
300 Kč
kočárek		
20 Kč
sedačka		
20 Kč
postýlka		
20 Kč

SBÍRKA
Vyhlašujeme sbírku látek (minimální rozměr 20 cm × 20 cm). Potřebujeme hlavně bavlněná plátna, uvítáme i knoflíky, nitě, zipy. Materiál bude použit pro zájmový kroužek Jehlička.

Úřední hodiny DDM Kamarád od 2. 9. 2019
Pondělí

9:00–11:00

13:00–16:30

Středa

9:00–11:00

13:00–16:30

DDM Kamarád
Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová
e-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
www stránky: www.ddm.ceskatrebova.com

TRADIČNÍ YOGA

Počítačový kurz – začátečníci

Práce s počítačem, internetem, programy Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint), teoretická znalost (pojmy, jak funguje PC, apod.).
Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků kurzu.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: pondělí 8:00–9:00 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Počítačový kurz – pokročilí

Určeno pro ty, kteří již počítačový kurz navštěvovali nebo mají mírně
pokročilé znalosti. Práce s počítačem, Internetem, programy Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Proškolení o bezpečnosti na Internetu (bankovnictví, online nákupy) – ochrana před zloději. Zakládání silných hesel. Bude přihlédnuto také k požadavkům účastníků
kurzu.
Lektor: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 9:00–10:00 1× za 14 dní, DDM (VDA)
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Úprava fotografií

Účastníci se naučí upravovat fotografie v grafickém programu Paint.
NET, ve kterém si je budou moci upravovat také v pohodlí svého domova. V rámci kurzu si každý účastník vytvoří svou vlastní fotoknihu,
kterou si necháme vytisknout.
Lektor: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 8:00–9:00 1× za 14 dní, DDM (VDA)
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Tvorba blogu a webových stránek

Kurz je určen lidem, kteří si chtějí z domova začít psát blog (např.
o zahrádkaření, psaní receptů, modelařině apod.). Každý účastník si
bude umět založit a provozovat svůj vlastní blog, který bude veřejně
dostupný pro lidi z celého světa. Založení základního blogu nenese
žádné finanční náklady. V druhé polovině kurzu se budeme zajímat
o to, jak vlastně stránka, kterou jsme vytvořili, funguje a zkusíme si
napsat svoji webovou stránku bez pomoci online služeb do „jednoho
textového souboru“. K dispozici bude také několik set stran studijních
materiálů a online dokumentací, které si bude každý účastník moci
prohlédnout i z domova.
Lektor: Filip Škeřík
Schůzky: pátek 10:30–11:30 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Seznámení s rodokmenem

úterky 3. 9.–17. 12. 2019, 18:30–20:30
DDM Kamarád ve spolupráci s www.yogashrama.cz. Tradiční yoga –
posílení, protažení, prevence a terapie, dechové a relaxační techniky,
mantry a meditace. Rezervace: tel. 607 696 366.

Nabízím způsob, jak i jako laik bez akademického vzdělání dokáži
vyhledat z církevních matrik jednoduchou formou svůj rodokmen až
do 17. stol.
Lektor: Jiří Hevera
Schůzky: čtvrtek 9:00–10:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 400 Kč (300 Kč/člen SD)

NABÍDKA PRÁCE

Posilování a kondiční cvičení s balony

DDM Kamarád Česká Třebová přijme uklízečku. Nástup dle dohody.
Práce je na dohodu o pracovní činnosti, max. 60 hodin za měsíc.
Bližší informace na telefonu 777 292 242.
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 30. 9. 2019
na e-mail: ddm.kamarad@centrum.cz nebo poštou k rukám ředitelky
na adresu: DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová.
Českotřebovské noviny vydává město Česká Třebová
ve spolupráci s Městskou knihovnou Česká Třebová.
www.ceskotrebovskenoviny.cz
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Posílení pánevního dna a páteře, správné držení těla a další protahovací cvičení.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: středa 8:30–9:30 1× za 14 dní, Malý sál KC
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Jóga

Dechová cvičení a relaxace, které vedou k celkovému uvolnění těla
a navodí psychickou rovnováhu.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: středa 10:00–11:00 1× za 14 dní, Malý sál KC
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

ORGANIZACE / ZÁŘÍ 2019

Základy homeopatie a fytoterapie – začátečníci

Metoda léčení podobně podobným… Podpoření a stimulace uzdravujícího se organismu.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 10:15–11:15 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Základy homeopatie a fytoterapie – pokročilí

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce
2018/2019. Metoda léčení podobně podobným… Podpoření a stimulace uzdravujícího se organismu.
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 11:15–12:15 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Malba – pokročilí

Kurz je určen pro ty, kteří kurz Malby navštěvovali v minulém školním
roce nebo mají s malbou a kresbou zkušenosti.
Lektor: Ludmila Rašnerová
Schůzky: úterý 8:30–11:30 1× za měsíc, DDM
Cena: 1100 Kč (1000 Kč/člen SD)

Kresba

Kurz je určen pro ty, kteří s kresbou začínají, nebo pro mírně pokročilé. Po absolvování tohoto kurzu lze pokračovat v kurzu Malby.
Lektor: Ludmila Rašnerová
Schůzky: Úterý 8:30–11:30 1× za měsíc, DDM
Cena: 1100 Kč (1000 Kč/člen SD)

Keramika

Účastníci se naučí zpracovat keramickou hlínu různými technikami.
Vyrobí si užitkové i dekorativní keramické předměty.
Lektor: Iveta Mutlová DiS.
Schůzky: čtvrtek 8:30–11:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 1200 Kč (1100 Kč/člen SD)

Rukodělný kurz

Vytváření výrobků známými i méně známými technikami, vytváření
dekorativních i užitkových věcí.
Lektor: Lada Pouková, Aneta Pouková
Schůzky: úterý 15:00–17:00 1× za měsíc, „Žluťák“
Cena: 1000 Kč (900 Kč/člen SD)

Pedig

Vyrábění košíků, ošatek a dekorací pomocí přírodního materiálu – pedigu, elhar šňůry, korálků a dalších materiálů.
Lektor: Lada Pouková, Aneta Pouková
Schůzky: úterý 15:00–17:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 1000 Kč (900 Kč/člen SD)

Sklo a kov

Vyzkoušíme různé techniky, ve kterých je základním materiálem sklo
či kov nebo jejich kombinace – drátování, fusing, šitý šperk z korálků,
nepravý smalt, cínování, tiffany či leptání skla. Jedná se o vyrobení si
drobných předmětů – např. šperky.
Lektor: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 8:30–11:00 1× za měsíc, DDM
Cena: 1200 Kč (1100 Kč/člen SD) na školní rok

Textil ART

Budeme tisknout a malovat na textil – tašku, tričko, deštník. Také budeme batikovat, zkoušet voskovou batiku; plstit za mokra i studena;
používat filc a vyrábět z něho např. pouzdro na mobil, květy do vlasů;
malovat na hedvábí. Můžeme zkusit i jednoduché základy tkaní.
Lektor: Ing. Hana Milerová
Schůzky: úterý 8:30–11:00 za měsíc, DDM
Cena: 1200 Kč (1100 Kč/člen SD)

Knihařství

Dovolte nám, abychom Vám představili jedno „staré" řemeslo, které
ani v dnešním uspěchaném světě neztrácí své kouzlo, ani místo v našem životě – řemeslo knihařské.
(14 sezení = 14 výrobků)
Lektor: Danuše Vytečková
Schůzky: pondělí 15:00–18:00 1× za 14 dní, Knihařská dílna ul. Grégrova
Cena: 1700 Kč (1600 Kč/člen SD)

Dámský klub

Když se sejdou dámy, proberou vše od kuchyně po kavárny… recepty, móda, povídání...
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 9:05–10:05 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD

Osobní rozvoj

Psychohygiena, životní styl, stres, hojnost, kineziologie...
Lektor: Ivana Vychytilová
Schůzky: čtvrtek 8:00–9:00 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Psychologie

Kurz zaměřený na procvičování paměti, logických úloh, a zábavných
testů. Vše probíhá zábavnou formou. V lekcích se zaměříme i na psychologické testy, osobnostní testy a gymnastiku myšlení pro seniory.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: pondělí 10:00–11:00 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Anglický jazyk – začátečníci + mírně pokročilí

Kurz je vhodný pro začátečníky a pro účastníky, kteří jej navštěvovali
ve školním roce 2018/2019. Procvičování slovíček na určitá témata
(rodina, čísla, barvy,...), základní pravidla gramatiky, procvičování
časů, tematické hodiny – Christmas, Easter, řešení modelových situací, konverzace se zahraničními dobrovolníky, zdokonalování a rozšiřování slovní zásoby.
Lektor: Bc. Pavla Šedivá
Schůzky: pondělí 10:00–11:00 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)

Španělský jazyk – pokročilí

Kurz je vhodný pro účastníky, kteří jej navštěvovali ve školním roce
2018/2019. Bude zaměřen na aktivní užívání španělštiny v praxi. Studenti se během školního roku naučí nenásilnou formou základy španělské gramatiky a dozví se mnoho zajímavostí z hispánské kultury.
Lektor: Mgr. Nikol Zavřelová
Schůzky: pondělí 16:10–17:10 1× za 14 dní, DDM
Cena: 700 Kč (600 Kč/člen SD)
*(člen SD = člen místního Svazu důchodců, Česká Třebová)
Časová dotace: Jednotlivé kurzy budou probíhat v období říjen–květen zpravidla 1× za 14 dní nebo 1× za měsíc (60 minut – 180 minut)
v závislosti na druhu kurzu.
Přihlášky s rozvrhem kurzů budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři DDM Kamarád, Česká Třebová a zveřejněny
na www.ddm.ceskatrebova.com od pondělí 9. 9. 2019.
Platby je možné uhradit v kanceláři DDM Kamarád v úředních
hodinách do pátku 27. 9. 2019.
Pro otevření kurzu je stanoven minimální počet na 5 účastníků. Maximální kapacita bude stanovena až po upřesnění místa konání jednotlivých kurzů.
Storno podmínky jsou platné jako u zájmových kroužků DDM Kamarád, Česká Třebová.

Uzávěrka pro posílání příspěvků, fotografií a objednávek inzerce do příštího vydání Českotřebovských novin je 15. září 2019 (včetně).
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RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM Z.S. PŘIPRAVUJE NOVOU „ODLEHČOVACÍ SLUŽBU“
PRO RODINY S DĚTMI S PAS (PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA)
V PARDUBICKÉM KRAJI
Za podpory Nadačního fondu Avast zahájilo Rodinné Integrační Centrum z.s.
v březnu 2019 přípravu komunitní pobytové služby odlehčovacího charakteru, využívajícího v České republice zcela
nového schématu péče o osoby s PAS
v Hostitelských rodinách prostřednictvím
vyškolených Spolupracovníků. Tento typ
služby vznikl v 80. letech 20. století v Irsku
a je s úspěchem provozován již v několika
zemích pod názvem Home-sharing, což bychom mohli volně přeložit jako „sdílení domovů“.
Péče o děti s PAS bude probíhat v domácnostech Hostitelských rodin za podpory a pravidelného dohledu Rodinného Integračního
Centra. „Naším hlavním záměrem je, aby děti
s PAS mohly v Hostitelských rodinách trávit
delší časové úseky a rodiny dětí tak získaly větší
prostor pro souvislý odpočinek od náročné nepřetržité péče, kterou péče o děti s autismem
bezpochyby představuje,“ říká k novému typu
služby Eva Černá, koordinátorka projektu.
„Cílem komunitní služby Home-sharing je vytvořit takový vztah dítěte s PAS s Hostitelskou
rodinou, aby rodiče dítěte cítili klid a bezpečí
v případě, kdy bude dítě zůstávat v Hostitelské
rodině přes noc,“ dodává Černá.
Nový typ služby zcela odpovídá potřebám
dětí s PAS, kterými jsou individuální přístup,
stabilní prostředí jedné dlouhodobě spolupracující Hostitelské rodiny, a dostatečný
prostor na postupnou adaptaci v Hostitelské
rodině. Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě s PAS a zejména maximální prostor pro komunikaci s Hostitelskými
rodinami, které budou moci péči o dítě s PAS
uzpůsobit jeho konkrétním potřebám. Spo-

lupracovníci budou tuto činnost vykonávat
z důvodu své vnitřní motivace a dítě s PAS
bude proto v Hostitelské rodině mnohem
klidnější a spokojenější.
První děti budou do Hostitelských rodin
umístěny na začátku roku 2020.
„V letošním roce se zaměříme zejména na vypracování metodik a formulářů pro nábor,
vzdělávání a hodnocení zapojených Spolupracovníků i zájemců o využívání služby. V brzké
době budou na webu Rodinného Integračního
Centra spuštěny webové formuláře pro zájemce z řad rodin s dětmi s PAS i Spolupracovníků,
kteří budou péči poskytovat. Zájemci nás mohou samozřejmě kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem,“ uvádí Černá.
Spolupracovníky se mohou stát plnoleté
osoby s dobrým fyzickým a psychickým stavem. Může se jednat o manžele v různém
věku, osoby v páru, nebo samoživitele. „Formální kvalifikace není nutná. Důraz budeme
klást na osobnostní vlastnosti, jako empatii
a flexibilitu,“ uvedla ředitelka Rodinného
Integračního centra, Hana Janiková. „Spolupracovníci budou pro náročnou péči o děti
s PAS dobře proškoleni. Budou absolvovat
72 hodin vzdělávání a 10 hodin praxe s dětmi
s PAS v rámci našich běžných aktivit. Oproti
Irskému modelu jsme do projektu zařadili i podrobné osobnostní testy podobné těm, kterými
prochází v rámci své povinné přípravy zájemci
o pěstounskou péči na přechodnou dobu“, dodává Janiková.
„Věříme, že i v českém prostředí si služba Home-sharing postupně vybuduje pevné místo mezi
službami, které jsou rodinám s dětmi s PAS poskytovány,“ uzavírá Janiková.
tz

BAREVNÉ LÉTO V LETOKRUHU
– PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO NEJMENŠÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
S příchodem letních prázdnin se chaloupka
v Letokruhu opět otevřela malým táborníčkům. Již třetím rokem si mohly děti z blízkého i vzdáleného okolí zkusit, jaké to je chodit do lesní školky, trávit většinu času venku
v přírodě, učit se a hrát si na čerstvém vzduchu a poobědvat s kamarády ve stínu stromů. A třeba i zjistit, že největší hernou světa
je les.
První ze šesti táborových týdnů se nesl v indiánském stylu. Povídání o indiánech, výběr
indiánského jména, stavba vesnice, výroba
čelenek, ponč, totemu, indiánská stopovaná. Následovalo pět krásných týdnů, které
byly naplněné dětskou radostí a nevšedními
zážitky. Největší dojem v dětech zanechal
dobrodružný týden, kdy nás navštěvoval tajemný Dobrodruh Letokruh a my na svých
výpravách objevovali jeho tajné zprávy v lahvi, které nás postupně dovedly k velikému
pokladu. Děkujeme všem za krásné léto.
Lesní školka je v provozu od pondělí do pátku, od 7:30 do 16:00 hodin.
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Více info o nás najdete na našem webu
www.letokruh-klub.cz.

SIMONOVÁ VEZE
Z EVROPSKÝCH HER TŘI
MEDAILE
Českotřebovská cyklistka Monika Simonová
se zúčastnila v minulých dnech European
Masters Games v Turíně. Českou republiku
reprezentovala ve třech disciplínách (časovka jednotlivců, silniční závod, kriterium)
a v každé se jí podařilo vybojovat medaili,
když si z Evropských her odvezla dvě zlata
a jedno stříbro.
Hned první den Evropských her nastoupila
závodnice týmu Cyklotrénink František Trkal
do časovky jednotlivců a na 13 km dlouhé
a velmi technické trati získala zlatou medaili.
Třetí hrací den šampionátu se konal silniční
závod, který se odehrával v kopcovitém okolí Turína a na 70 km dlouhé trati vybojovala
Monika Simonová stříbrnou medaili, když
v závěrečném desetikilometrovém stoupání
na dominantu okolí Turína kostel Superga
dojela 2 minuty za vítězkou.
V sedmém soutěžním dni se konalo v jednom z parků Turína cyklistické kriterium.
V kategorii žen byl závod vypsán na 30 minut
+ 2 kola. I v tomto závodě se podařilo Monice dojet do cíle ve vedoucí tříčlenné skupině
a protože každá závodnice byla z jiné věkové
kategorie, braly všechny zlatou medaili.
„Do Turína jsem jela s přáním získat alespoň
jednu medaili a to se povedlo hned v prvním
závodě, což bylo super. Další závody jsem si
o to víc užívala, i když byly pekelně těžké. Formu se podařilo parádně vyladit a přijde mi až
neskutečné, že vezu domů tři medaile a z toho
dvě zlata,“ řekla po posledním závodě Monika Simonová.
Velké poděkování patří partnerům, kteří Moniku Simonovou podporují v roce 2019 a díky
kterým se mohla zúčastnit Evropských her.
Účast podpořil hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.
Dalšími partnery jsou: ARMAT spol. s r. o.,
Elektro Franc s.r.o., Město Česká Třebová, Skalický Transport, Eko Bi s.r.o., Sport Bárt, Pivovar Faltus, BB Cut, Auto Eso a Roman Houda.
Pavel Veit

Jana Rudová, koordinátorka lesního klubu

Příměstský tábor v Letokruhu
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VYHRÁT MŮŽE KAŽDÝ, OBHÁJIT JEN LOKOMOTIVA
pokračování z titulní strany >
Dlouholetou sehranou dvojici trenérů Jaroslava Tlapáka a Michala Broulíka pro jarní
část doplnil Jaroslav Badzik. Nastavenou cestu pro druhou polovinu soutěžního ročníku
se podařilo v jarní části plnit. Bohužel i přes
dobré výkony a skalp několika zvučnějších
soupeřů to na play off nestačilo. V celorepublikovém měřítku junioři vybojovali dvanácté
místo.
Na regionální úrovni hrály další tři týmy dětí.
O jejich přípravu se po celou sezónu staralo duo Jaroslav Badzik a mladý, zkušenosti
sbírající trenér Honza Verner. Během jarních
měsíců letošního roku se hráčský kádr doplňoval z řad místního mládežnického oddílu
ledního hokeje. Všechny kategorie hrály tzv.
turnajovým způsobem. Nejen účastí na jednotlivých turnajích, ale i pořadatelstvím
na domácím hřišti v Benátkách se prezentovaly všechny věkové kategorie přípravky, minipřípravky a mikropřípravky. Nebýt skvělé
spolupráce realizačního týmu a podpory ze

strany rodičů, tak by neměly začínající hokejbalisté z našeho sportu takovou radost.
V druhé polovině června se konalo po dvou
letech mistrovství světa dospělých. Po velkolepém pořadatelském úspěchu z roku 2017
v Pardubicích hostilo šampionát, stejně jako
v hokeji, Slovensko. Konkrétně východoslovenské Košice, kde byla i výrazná českotřebovská stopa. Z kmenových hráčů a hráček
Lokomotivy se zúčastnila hned čtveřice hokejbalistů. V realizačním týmu mužů působil
stále aktivní hráč a ostřílený masér v jedné
osobě Michal Válek. V týmu žen bylo početnější zastoupení. V pozici asistenta trenéra
byl opět Michal Broulík a na hřišti v dresu se
lvíčkem na hrudi bojovaly Petra Kvasničková
a Kateřina Držmíšková. Celkově měla Česká
Třebová početnější zastoupení díky dalším
dívkám, které během sezóny hrály za „mašinky“ na střídavý start. Cenný kov si přivezly
pouze členové bronzového týmu žen, který
obhajoval titul mistryň světa. Muži nezvládli
zápas o bronz a v prodloužení prohráli s Kanadou.

LETNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2019
O prázdninách nezahálíme! V polovině letních prázdnin proběhlo soustředění tradičně
v Rokytnici v Orlických horách. S rostoucí základnou členů letošní soustředění proběhlo
ve dvou cyklech. První cyklus patřil našim
mladším a starším žákům. V druhým cyklu je
vystřídali ženy, dorostenci, junioři a muži.
Srazem v neděli 28. 7. odstartoval první cyklus a jak pro mladší žáky, tak i pro straší žáky
byly připraveny hned 4 tréninkové jednotky.
Program po celých 6 dní byl velice pestrý,
stejně jako možnost využití různých sportovišť – hala, posilovna, aula, hřiště s umělým
povrchem, fotbalové hřiště, tartan. Každý
den měl v náplni dva tréninky v hale s možností třetího, který byl pojat jako „individuál“
pod vedením Vojty Šmída. Zde se všichni,
s chutí se něco přiučit a zlepšit, věnovali střelbě a mnoha jiným základním dovednostem
s florbalkou. Nechyběly ani ranní rozcvičky
k nastartování celého těla pod pokličkou Dominika Zlesáka.
Celkem o 37 mladých florbalistů se staralo 9 trenérů z našich řad, kteří se věnovali
nejen samostatným herním dovednostem
a hráčským schopnostem, ale také koordinaci, rychlosti, síle a vedle samotného florbalu
i různým všeobecným sportům. Vzhledem
k pětifázovému, někdy až šestifázovému tréninku k regeneraci posloužila místní sauna.
Program byl obohacen o různé týmové hry
a stopovanou, u které se všichni velice pobavili.
První cyklus končil v pátek večeří a již v sobotu ráno začali do Rokytnice najíždět starší
kategorie. Jimi byli dorostenci, junioři, muži
a ženy. Tréninky pro pět desítek hráčů měl
na starost Jiří Typl a Petr Stolín, kterým k ruce
byli ještě další 3 trenéři.
Tento druhý cyklus byl zaměřen více herně
a tomu nasvědčovaly i 3 tréninky v hale kaž-

dý den. Pro kategorii mužů toto soustředění
bylo přípravou na mezinárodní turnaj Czech
Open, na který společně odjeli do Prahy ještě
v den skončení soustředění. Velká část tréninků patřila k trénování nového systému,
k čemu napomáhala novinka pro letošní ročník, a to videorozbory.
Oba cykly provázelo deštivé počasí, ale chuť
a odhodlání nikomu déšť nesmyl. Všichni
účastníci herně vyrostli, jednotlivé skupiny
stmelily kolektiv a všichni se ve zdraví vrátili
domů.
Fotky z obou cyklů soustředění k nahlédnutí
v galerii na www.fbkot.cz.

V samotném závěru prvního pololetí se udála ještě jedna významná světová akce. Jednalo se o druhý ročník Světového poháru
kategorie chlapců U16 a dívek U18 juniorek.
Celá událost byla o to pikantnější tím, že pořadatelství a hlavní hrací stánek byl na zimním stadionu v České Třebové. Druhou hrací
plochou byla nedaleká Litomyšl. I tady měla
Lokomotiva svá želízka v ohni. Do finální nominace se probojovala teprve patnáctiletá
Lucie Rudová, která se v konkurenci starších
a zkušenějších hokejbalistek neztratila a rozšířila tak širokou skupinu reprezentantů a reprezentantek oddílu.
V současné době stojíme na prahu nové
sezóny a po řadě úspěchů i negativ jsme si
vědomi, že vyrovnat, ba i překonat ty loňské nebude vůbec jednoduché, nejen mezi
dospělými. I nadále se chceme hokejbalem
především bavit, počínaje mládežnickými
kategoriemi. Všechny týmy dětí i žen rády
do svých řad uvítají případné zájemce. Pro
úplné začátečníky je výstroj k zapůjčení.
Michal Broulík, Jaroslav Badzik,
TJ Lokomotiva Česká Třebová, hokejbalový oddíl

www.ceskotrebovskenoviny.cz

Lucie Fárníková, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

Letní florbalové soustředění, společná fotka 1. cyklus
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NAUČTE SE BRÁNIT
V JAKÉMKOLI VĚKU

Svinnský ISCAREX kros / foto: Michal Horák

Ve dnech 27. 6.–30. 6. 2018 se uskutečnil
každoroční letní kemp reálné sebeobrany
východočeské organizace Krav Maga-Kapap
Bohemia a technické zkoušky na rekreačním
středisku Vysoké Pole u Dětřichova. Celého
kempu se zúčastnilo 80 bojovníků a bojovnic Bohemie, která má více jak 400 řádných
členů. Několik skupin cvičenců se neustále
střídalo v cvičebních blocích při opakování
kompletní metodiky sebeobrany, a to opravdu poctivých sedm hodin denně pod vedením mezinárodně certifikovaných a akreditovaných instruktorů sebeobrany a bojových
sportů. Po skončení cvičebních bloků přišly
na řadu technické zkoušky dětí i dospělých,
na které dorazilo mimo jiné 60 nejmenších
bojovníku Bohemie. Celý KEMP si všichni
sáhli na dno svých sil, aby úspěšně prošli
celým kempem od náročných rozcviček až
po úspěšné absolvovaní technických zkoušek na závěr kempu. Po všech zkouškách přišlo na řadu samotné promoce-páskování jak
dětí, tak dospělých. Celý Kemp 2019 byl zakončen dětským dnem, kterého se zúčastnily
celé rodiny našich cvičenců v krásném počtu
300 návštěvníků.
Přijďte mezi nás
Nábory na všechny naše lokality startují opět
v září 2019. Každý první trénink Zdarma a Nezávazně. Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí zabývající se trénováním a propagací
Izraelských bojových umění a reálné sebeobrany Krav Maga-Kapap v ČR. Vlastníme oficiální licenci v České Republice od Grand Master Moshe Galisko, která nás zařadila do sítě
světových škol IKA Izrael. Pravidelné tréningy
v lokalitách Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Kunčina, Olomouc, Žamberk, Vranová Lhota a Dolní Čermná. Pravidelné tréninky sebeobrany,
Brazilského Jiu-Jitsu, Grapplingu, MMA, semináře, soustředění, ženská sebeobrana,
dětská sebeobrana, profesní sebeobrana,
výuka ESP – teleskopický obušek. Trénujeme
děti od 4 let až po dospělé 100 let. Naučte
se bránit v jakémkoli věku – jednoduchými
a osvědčenými technikami.
Staňte se členy rodiny Bohemie. Více
na www.kravmaga-kapapbohemia.cz
nebo Jan Kubín 724 015 671
jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz.
Miriam Kubínová

NÁBOR DO ODDÍLU
JUDO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Hledáme nové talenty z řad dětí ve věku
od 6 let, které se stanou součástí našeho
týmu. Přijďte se podívat v měsíci září na trénink našich mladých nadějí do tělocvičny
Na skále, každé úterý – 16:30 až 18:00 a čtvrtek 16:00 až 17:30, www.judoceskatrebova.cz
Přijď mezi nás! Těšíme se na vás. Tým juda.
Jan Kuzněcov 737 407 336
Martin Štusák 602 696 921
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VYDAŘENÝ JUBILEJNÍ SVINNSKÝ ISCAREX KROS
Jubilejní 10. ročník Svinnského ISCAREX krosu se uskutečnil v pátek 9. srpna ve sportovním
areálu pana Šimůnka ve Svinné. Zúčastnilo se celkem 159 závodnic a závodníků ve všech
věkových kategoriích. Poháry od českotřebovského výtvarníka Jakuba Šicha, za absolutní vítězství v hlavním závodě si odnesli Jana Matyášová a Ladislav Kučera. Po skončení závodu
následovalo slavnostní vyhlášení výsledků s kulturním programem, v jehož rámci vystoupily taneční skupina Flamenco La Orilla, skupina historického šermu a ohnivé show Honorata
a travesti show Hanky Panky. V závěru programu, který se protáhl do pozdních nočních hoMilan Kebrle
din, byla vylosována běžecká a divácká tombola.			

Krasobruslařský klub Česká Třebová

PRÁZDNINY U LEDU
Jedna sezona nedávno skončila a českotřebovské bruslařky se už pilně připravují na tu
následující. Suchá příprava pro závodnice
byla zpestřena externími soustředěními
v Nymburce, Uherském Hradišti, Brně, Českém Těšíně nebo Náchodě. V půli srpna se
několik našich krasobruslařek zúčastnilo
také pardubického soustředění, které probíhalo na českotřebovském zimním stadiónu.
Mezi sedmdesáti účastníky s nimi trénovala
také juniorská mistryně i vicemistryně České
republiky.

Domácí soustředění navázalo dalším týdnem a pomyslně odstartovalo novou sezonu, do které nabíráme další členy.
Pro sólové krasobruslení – nováčky 4–8 let.
Pro starší, nebo dospělé bude opět od poloviny října nedělní Kurz pro veřejnost bez
omezení věku.
Počet míst je omezen, s přihláškou proto neváhejte.
Více informací na kkceskatrebova@seznam.cz
nebo na www.kraso-ct.cz.
Jana Hůlková, Krasobruslařský klub Česká Třebová
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MLÁDEŽNICKÝ HOKEJOVÝ ODDÍL TJ LOKOMOTIVA
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY 19/20
Stojíme na prahu další hokejové sezóny. Před touto letošní došlo celorepublikově ke změnám v rozvrstvení soutěží a posunu věkových kategorií, ale změny se našeho oddílu nijak
zásadně nedotkly. Celorepublikově se změnila juniorská soutěž, která se stala třístupňovou
(Juniorská liga akademií, Extraliga Juniorů a Liga juniorů). Dále přibyla soutěž pátých tříd (roč.
2009), čímž došlo pro letošek ke zmrazení posunu hráčů mezi kategoriemi. A naopak nebyla
vypsána oficiální soutěž 1. tříd pro nejmenší děti (2013). Dále došlo během léta ke kompletní
digitalizaci hokeje. K evidenci hráčů přibyli nově i funkcionáři týmů i pomocní rozhodčí (obsluha boxu). Dále veškerá editace změn bude nyní pouze elektronická a zrovna tak veškeré
zápisy utkání budou zapisovány pouze on-line. Přes léto měli na pilno všichni, kteří se podílí
na chodu oddílu, aby všechny změny byly do zahájení soutěží hotové. Mistrovské soutěže
zahajují již první zářijový víkend.
Pro letošek máme v soutěžích opět obsazené všechny věkové kategorie. 3 týmy na Minihokeji 2.–4. třídy (roč. 2012, 11, 10), dále velký hokej 5. třídy (2009) a pak mladší (2007, 08) a starší
žáci (2005, 06), dorost (2003, 04) a junioři (2000, 01, 02). Týmy budou nastupovat ve stejných
soutěžích jako v minulé sezóně. Minihokejisté a 5. třídy v krajských soutěžích. Žáci v žákovské
lize a dorost s juniorkou v Lize dorostu a Lize juniorů.
Hráčské kádry jako každoročně dostály dílčích změn. U juniorů po celkem úspěšné sezóně
došlo k několika odchodům (ukončení činnosti z osobních důvodů 4×!!! a 2× přechod do kategorie mužů), pokoušíme se doplnit kádr, ale není to úplně snadné. V juniorce tak bude
nutno více nasazovat zkušenější hráče z kategorie dorostu. Trenérem je i nadále Jakub Fúzik.
U dorostu je situace stabilnější a kádr je zde širší, tam je na obzoru odchod pouze dvou hráčů
kvůli škole. Naopak se vrátí z hostování v Chocni Matýs. Trenérem je Stanislav Ruda.
Starší žáci doznali třech odchodů hráčů do vyšší soutěže (2× Žďár, 1× Pardubice), naopak
přišel jeden hráč z Chocně, tým se taktéž bude doplňovat z mladších žáků. Mladší žáci jsou
vesměs beze změn, pouze druhý brankář odchází do Žďáru. Trenérský tým žáků posílil pan
Marek Zavřel z Chocně, naopak jej opustil p. Václav Lepša, který dostal nabídku v Pardubicích
jako trenér brankářů. Tímto bych mu chtěl poděkovat za práci, kterou zde odvedl, a popřát
mnoho úspěchů v novém působišti. Spolupráce však zde bude i nadále při práci s našimi
brankáři.
Přes přesuny hráčů máme všechny kategorie dostatečně hráčsky naplněny tak, abychom
mohli bezproblémově odehrát všechna soutěžní utkání, což nás jako klub těší.
Většině týmů koncem července nastala další fáze tzv. suché přípravy, která navázala na jarní
část. K přípravě byla využívána různá sportoviště ve městě: In-line plocha na ZS a nový atletický stadion, areál Hory i Peklák. Na tuto část bezprostředně navázala příprava na ledové ploše.
Ve čtvrtek 8. 8. odstartoval zimní část 1. přípravný kemp, kterého se účastní zhruba 50 hráčů.
Další dva týdny bude několik tréninků a poslední srpnový týden pořádáme na ZS 2. přípravný
kemp, kterého se účastní dalších 70 hráčů. Část z nich bude opět ubytována na internátě VDA.
Zároveň bude probíhat tréninková příprava hráčů, kteří se kempu neúčastní. Od 2. září už
bude příprava v klasickém tréninkovém rytmu.
24. září proběhne na ZS náborová akce Týden hokeje a 1. října pak zahájí další kurz
Školičky bruslení.
Přípravné utkání:
Junioři: 23. 8. ve 20:00 h TJ Loko – HC Litomyšl, 5. 9. v 17:30 h TJ Loko – HC Opočno,
9. 9. v 17:15 TJ Loko – HC Litomyšl
Ml. + St. Žáci: 1. 9. od 9 a 11 h TJ Loko – HC Poděbrady (?)
Mistrovské soutěže zahajují junioři 13. 9. ve 20:00 s Lanškrounem a 14. 9. v Poličce, Žáci
14. 9. od 9 a 11 h hostí Lanškroun/Litomyšl, dorost pak 15. 9. ve 14:45 h přivítá doma Choceň.
Všechna utkání a rozlosování lze dohledat na: https://hokejovyzapis.cz/seznam-zapasu nebo
https://www.ceskyhokej.cz/ v sekci soutěže –systém zápasů.
Ostatní informace z mládežnického hokejového oddílu naleznete na:
https://www.hokej-ceskatrebova.eu.
Stanislav Ruda, MHO TJ Lokomotiva Č. Třebová

TÝDEN HOKEJE V ČESKÉ TŘEBOVÉ PROBĚHNE V ÚTERÝ 24. 9.
V úterý 24. 9. 2019 od 15:00 hodin proběhne na zimním stadionu na Skalce v České
Třebové náborová akce pořádaná mládežnickým hokejovým oddílem TJ Lokomotiva
Česká Třebová ve spolupráci s ČSLH – „Týden hokeje“.
Týden hokeje je akce, která dvakrát ročně (v září a v lednu) umožňuje velkému množství dětí
po celé České republice vyzkoušet si zdarma, co lední hokej obnáší, udělat své první krůčky
na ledě a prožít mnoho zábavy v kolektivu svých vrstevníků pod vedením kvalifikovaných
trenérů.
Akce je určena dětem ve věku 4–8 let a jejich rodičům. Účastníci akcí Týden hokeje, kteří
na místě vyplní přihlašovací formulář do projektu Pojď hrát hokej, získají nejen zajímavé dárky při samotné akci, ale také následně v případě registrace do Českého hokeje poukaz v hodnotě 1500 Kč na své první hokejové vybavení.
Více informací k náborovým akcím lze získat na: www.pojdhrathokej.cz

KOHOUTI ZAČÍNAJÍ DOMA
Obhájce mistrovského titulu, tým HC Kohouti Česká Třebová, vstoupí do nového
ročníku krajské hokejové ligy v neděli
29. září, kdy na vlastním ledě přivítá Lanškroun (od 17 hodin).
Českotřebovští hokejisté zahájili přípravu
v pátek 23. srpna tradičním víkendovým
kempem, během kterého absolvovali čtyři
tréninky na ledě a další na suchu.
Součástí přípravy je pět zápasů, první dva
odehrají Kohouti na turnaji v Čáslavi (31. srpna). Další je čekají 8. září doma, kdy se doma
střetnou se Skutčí (17:00). Další dvě utkání
odehrají na ledě soupeřů: 18. září v Moravské
Třebové (18:30) a 22. září v Novém Bydžově
(17:00).
„Je jisté, že v kádru dojde k několika změnám.
Někteří hráči řekli na rovinu, že mají jiné úmysly
a v České Třebové pokračovat nebudou, někteří
na rovinu jednat neumějí. Neděláme z toho tragédii, všichni klíčoví hokejisté zůstali. Věřím, že
tým vhodně doplníme a i v nadcházející sezoně
budeme bojovat o nejvyšší příčky,“ říká manažer klubu Vladimír Vaněk.
Soutěž bude nadále hrát deset týmů, stejný zůstává hrací systém. V základní části
(29. září – 1. prosince) se všechny týmy střetnou dvoukolově, ve druhé části (8. prosince
– 26. ledna) se bude hrát ve dvou skupinách,
síly změří týmy umístěné na 1. až 6. místě
a mužstva, která po základní části skončí
na 7.–10. příčce. Vyřazovací část soutěže odstartuje 30. ledna a vítěze budeme znát nejpozději 22. března.
PROGRAM – ŘÍJEN:
2. 10.: Česká Třebová – Chrudim (18:30)
6. 10.: Chotěboř – Česká Třebová (17:00)
9. 10.: Česká Třebová – Moravská Třebová
(18:30)
13. 10.: Hlinsko – Česká Třebová (17:30)
16. 10.: Česká Třebová – Světlá nad Sázavou
(18:30)
20. 10.: Litomyšl – Česká Třebová (17:00)
23. 10.: Česká Třebová – Skuteč (18:30)
27. 10.: Choceň – Česká Třebová (17:00)
HC Kohouti Česká Třebová

XXII. ROČNÍK MEMORIÁLU BR. FR. JINDRY
– XXI. ROČNÍK CROSSU PO LYŽAŘSKÝCH
TRATÍCH
Srdečně zveme na tradiční přespolní běh
po lyžařských tratích, který se uskuteční
v sobotu dne 21. září v krásném prostředí sportovního areálu na Horách u České
Třebové. Závod je určen jak pro trénované běžce, tak i pro širokou veřejnost a jsou
v něm zastoupeny všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po seniory. Tratě
jsou dlouhé od 100 m pro předškolní děti až
po 6 km pro ženy a 9 km pro muže v hlavní
kategorii. Pro netrénované je zařazen lidový běh na 1 km. Start první kategorie je
v 10:00 hod. a hlavního závodu ve 12:00 hod.
Prezentace je na místě závodu od 8:30 hod.
do 11:00 hod. Závody pořádá jednota Orel
Česká Třebová. Přijďte si zazávodit, srdečně
zve TJ Orel Česká Třebová.
Petr Voleský
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VÁCLAV GLASER NA ME V RUMUNSKU TŘETÍ
Po loňském relativně úspěšném MS v dánském Odense, kde proběhlo měření na tratích dlouhého triatlonu (4. místo v aquabike), se Václav Glaser zúčastnil ME v rumunském Targu Mures
a přivezl do České republiky bronzovou medaili (taktéž z disciplíny aquabike, v kategorii M
45–49 let). Aquabike je zkrácenou verzí triatlonu, kde se závodí pouze ve dvou disciplínách,
a to v plavání a jízdě na kole. Tato kombinace umožňuje přiblížit se triatlonu i atletům, kteří
nemohou absolvovat běžeckou část například ze zdravotních důvodů, mezi něž poslední sezóny patří i Václav.
První prázdninový týden se v rumunském Targu Mures uskutečnilo ETU Multisport ME, kde
závodníci změřili své síly v několika disciplínách, jako jsou: terénní triatlon, sprint duatlon, terénní duatlon, klasický duatlon, aquatlon, střední triatlon a aquabike. Celé akce se zúčastnilo
přes 3 000 sportovců.
Závod aquabike se konal v poslední den této velké akce a závodníci museli zdolat 1 900 metrů plavání v jezeře Bezirk a poté absolvovat 83 kilometrů cyklistické trati členěné do 4 okruhů
kolem jezera. Celý závod doprovázelo velmi horké letní počasí, které všem na trati ubíralo
mnoho sil. Během první disciplíny závodu se Václavovi dařilo velmi dobře a po plavání byl
ve vedení. Do cyklistické části závodu však vyjížděl spolu s Italem Bellemim, se kterým absolvoval téměř celou trať. Okolo 60. kilometru byli oba závodníci předjeti německým reprezentantem Biernetzkim, který se tak stal Mistrem Evropy.
„Jsem moc rád, že po loňském 4. místě to tentokrát na velké akci cinklo,“ řekl po návratu domů
bývalý triatlonista z České Třebové.
Výsledky ME v AquaBike 2019 Rumunsko
Ralf Biernetzki – GER – 2:47:38
Michele Bellemo – ITA – 2:49:47
Václav Glaser – CZE – 2:50:36
Poděkování patří partnerům JS KOVO s.r.o.
a RYDO s.r.o., kteří Václavu Glaserovi umožnili
se těchto závodů zúčastnit. Speciální poděkování patří společnosti Eko Bi s.r.o. za dlouholetou podporu.

Václav Glaser na ME v Rumunsku

PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ZÁŘÍ
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek
od 5:30 do 8:00 hod.
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.
5:30–8:00 a 12:00–16:00
Čtvrtek
a 18:00–21:00 hod.
Pátek
10:00–21:00 hod.
Sobota
8:00–21:00 hod.
Neděle
8:00–21:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
2. 9. až 13. 9. ZAVŘENO
pravidelná odstávka
Telefon 465 531 060, mobil 734 281 024,
e-mail: bazen@ekobi.cz.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na www.bazen-trebova.cz.

BIKE PARK PEKLÁK A TERÉNNÍ KÁRY
Sobota a neděle 10:00–17:00 hodin.
Další informace na webu www.peklak.cz.

ZIMNÍ STADION

Eliška Glaserová

Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.
Veřejné bruslení

ZÁVODÍCÍ ČLENOVÉ
SKI TEAMU ČESKÁ TŘEBOVÁ
Členové SKI TEAMU Česká Třebová, z.s. začátkem září 2019 zahájí přípravu na novou sezónu alpského lyžování 2019/2020, ve které
se pokusí obhájit výsledky z právě uplynulé
sezóny, která patřila, co se týká výsledků,
k jedné z nejúspěšnějších sezón několika po-

sledních let. Tréninky se budou konat každou
středu od září do poloviny října od 17:00 hod.
v běžeckém areálu Na Horách, od poloviny října do konce dubna navíc v tělocvičně,
s příchodem sněhu každou středu na Pekláku v České Třebové od 17:00 hod. a každou
sobotu nebo neděli od 8:00 hod. ve SKI REGIONU Buková Hora – Třebovská sjezdovka. Díky pochopení majitelů SKI REGIONU
Buková Hora máme možnost bezúplatného
zapůjčení lyžařského svahu pro účel tréninku
v tyčích, a to jak slalomu, tak obřího slalomu.
Přijďte mezi nás, máme zájem o všechny
nové členy, především o děti ve věku 5–8 let
za předpokladu alespoň částečné znalosti
lyžování. Výsledky uplynulých sezón a další
informace na www stránkách skiteamct.cz.
Oldřich Dostál, předseda spolku
SKI TEAM Česká Třebová, z.s,

Neděle

1. 9. 2019

13:00–14:15

Středa

4. 9. 2019

17:30–18:45

Sobota

7. 9. 2019

12:30–13:45

Neděle

8. 9. 2019

11:30–12:45

Středa

11. 9. 2019

17:30–18:45

Sobota

14. 9. 2019

15:00–16:15

Neděle

15. 9. 2019

13:00–14:15

Středa

18. 9. 2019

17:30–18:45

Sobota

21. 9. 2019

15:00–16:15

Neděle

22. 9. 2019

16:15–17:30

Středa

25. 9. 2019

17:30–18:45

Sobota

28. 9. 2019

15:00–16:15

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

10:00–20:00 hod.
10:00–20:00 hod.

V ostatní dny na telefonické objednání.
Telefon 734 351 310.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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