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ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
Informační měsíčník města obsahuje
příspěvky z radnice, zprávu Městské policie za rok 2019, dále několik poznámek
k odpadovému hospodářství v České
Třebové či přehled financí investovaných do obnovy kulturních památek.
První rozhovor je věnován Základní
škole Na rovině. Ten druhý vám představí Duo Bohémo před únorovým koncertem Kruhu přátel hudby. Na straně
18 najdete přehled plánovaných výstav
městského muzea pro rok 2020.
Od 10. do 16. února mají děti jarní
prázdniny. DDM Kamarád a kulturní
centrum si pro ně připravilo filmový
festival Pohádková výhra. Kromě toho
bude prodloužena provozní doba krytého plaveckého bazénu a zimní stadion
nabídne bruslení pro veřejnost také dopoledne.
Opět je tady únor, který má 29 dní.
Nepromarněte je a přijměte pozvání
na plesy, kulturní i sportovní akce. První
sobotu a neděli se koná Krasobruslařský
supervíkend, další události najdete v kalendáři akcí od strany 13.
Hana Sychrová, redaktorka

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
Nově
najdete
na
webu
města
www.ceska-trebova.cz v záložce „virtuální
prohlídky“ novou, panoramatickou virtuální
prohlídku celého města.
Panoramatická prohlídka města vám poskytne dokonalý přehled o rozložení zajímavých turistických cílů v rámci města a jeho
nejbližšího okolí. V jejím rámci můžete navštívit Staré náměstí, rotundu sv. Kateřiny,
kostel sv. Jakuba Většího, dopravní terminál Jana Pernera, park Javorka, poutní kapli
Panny Marie Pomocné na Horách, rozhlednu
na Kozlovském kopci a chaloupku Maxe Švabinského.

VC České Třebové 2020 / foto: Michal Horák

VC ČESKÉ TŘEBOVÉ 2020
9. ročník VC České Třebové v judu za podpory hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a starostky města Česká Třebová Mgr. Magdalény Peterkové je za námi.
A dlužno dodat, že úspěšně.
Česká Třebová viděla o víkendu
18. a 19. ledna v akci celkem 735 judistů
z 87 oddílů a 5 zemí (Česko, Finsko, Polsko,
Slovensko a Švédsko).
Pondělního judistického kempu se pod vedením dvojnásobného olympionika Jaromíra Ježka zúčastnilo cca 120 judistů a judistek.
Sportovní hala Skalka musela zvládnout nejenom nápor sportovců, ale i trenérů a doprovodu a my věříme, že účastníkům se soutěž líbila, a i když všichni nemohou vyhrát,
tak si odváží pěkný sportovní zážitek.
A jak dopadli českotřebovští judisté? V kategorii mláďat si zaslouženou bronzovou
medaili odnesl Matěj Ducháček a dvě čtvrtá
místa přidali Radek Krška a Filip Daniel Gregar. V mladších žácích vybojoval 5. místo
Jakub Najman a na 9. místě skončil Šimon
Baláž. V kategorii starších žáků získal stříbro
Adam Janíček a pěkné sedmé místo přidala
i Beáta Zemánková v žákyních. A v kategorii
dorostu se na bronzových stupních umístily
Petra Vážková a Zora Zemánková. Dvě devátá místa ještě přidali Maxim Chromý a Jakub
Verner. Ostatní naši judisté tentokrát nebodovali.

Tímto děkujeme všem trenérům, rodičům
a našim svěřencům za pomoc s organizací
celé sportovní akce.
Vlastimil Zemánek
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

skončila jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka,
která je největší celostátní dobrovolnickou
akcí. Dovolte mi, abych poděkovala touto
cestou všem, kteří se do sbírky zapojili. Organizátorům, koledníkům a dobrovolníkům
za jejich ochotu a čas věnovaný sbírce a samozřejmě všem laskavým dárcům, kteří tak
vyjádřili podporu potřebným lidem v našem
regionu.
Jeden neznámý člověk řekl: „Nikdy nevíte, co
může obyčejný projev laskavosti způsobit.“
My však víme, že výtěžek letošní sbírky
ve výši 258 271 Kč bude využit na domácí hospicovou péči, charitní pečovatelské služby, sociálně-terapeutické dílny,
na pomoc rodinám, rodinným centrům
i na přímou pomoc.
Ještě jednou všem upřímně děkuji a přeji
po celý rok jen to dobré.
S úctou

POČÍTAČ PRO DŘÍVE NAROZENÉ
V předvánočních dnech předali českotřebovští Piráti obyvatelům domova seniorů malý dárek. Oním dárkem je počítač Raspberry PI 4 s operačním systémem Raspbian, který je založen
na svobodném (open source) software.
Při realizaci jsme spolupracovali s ředitelkou Sociálních služeb JUDr. Peterkovou a rádi bychom v praxi na jedné z mnoha malých velkých věcí ukázali, že počítače mohou být užitečné
pro všechny generace. Nejsou tedy „jen pro mladé“.
Našim seniorům se tak rozšíří obzory a možnosti kontaktu s okolím. Hlavní výhodou je možnost sledování streamovaného videa a přenosů, které je zajímají.
Tento dárek považujeme za další možný způsob, jak rozšířit naplňování práva na informace
a společenský život dříve narozených občanů našeho města.
Já sám vnímám tuto věc jako způsob zpestření života v domově důchodců a možnost, jak
udržovat kontakty například se seniory v jiných domovech. Obyvatelé domova tak mohou
„být při tom“, když se v jiném domově odehrává zajímavá kulturní nebo společenská akce.
Věřím, že se Sociálními službami se nám podaří uskutečnit i další užitečné projekty.
Chcete vědět více o Českotřebovských Pirátech? Podívejte se na https://ceskatrebova.pirati.cz/
nebo na Facebookový profil Piráti Česká Třebová. Uvítáme připomínky i náměty. Česká Třebová je naše město a rádi podpoříme dobré nápady. I drobnosti mohou být důležité a přínosné
pro všechny.

Magdaléna Peterková, starostka města

Jiří Ducháček, zastupitel Česká pirátská strana

KAM S ODPADEM V ČESKÉ TŘEBOVÉ?

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Žádáme občany, aby při chůzi i průjezdu
ulicí Sadová dbali zvýšené opatrnosti v úseku naproti DDM, kde hrozí nebezpečí, které
způsobují tři dřeviny rodu Tilia cordata (lípa
srdčitá), jejichž stav přímo ohrožuje provoz
na ulici Sadová. Státní pozemkový úřad,
který je vlastníkem pozemku, na kterém se
dřeviny nachází, byl již v minulosti ze strany
města na stav stromů upozorněn. Vzhledem
ke skutečnosti, že za stav dřeviny je dle zákona odpovědný vlastník pozemku, nemá město Česká Třebová žádný zákonný prostředek,
jak majitele k potřebnému ošetření dřevin
pomocí řezu přinutit. Z aktuální komunikace
vlastníka se ovšem zdá, že by celá záležitost
mohla být v brzké době vyřešena.
Jiří Holý, mediální asistent města

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jednání Zastupitelstva města Česká Třebová se uskuteční v pondělí
17. února 2020 v budově městského
muzea.
Jednání je veřejné a začíná v 15 hodin. Program jednání je vždy zveřejněn
na úřední desce a v elektronické podobě
také na www.ceska-trebova.cz.

Tak jako je známá věc, že domácí práce jsou vidět až v okamžiku, kdy je nikdo neudělá, podobně to platí i u odpadů: teprve ve chvíli, kdy nejsou včas svezeny či jsou odloženy tam,
kde odloženy být nemají, jsou vnímány jako problém. K tomu, aby potíží s odpady bylo co
nejméně, může napomoci každý z nás.
Město Česká Třebová na zlepšení situace v oblasti nakládání s odpady stále pracuje – navyšujeme počet kontejnerů (v současnosti 80 hnízd a více než 350 nádob), rozšiřujeme množství
komodit, které je možné třídit v rámci sítě kontejnerových stání, připravujeme mnoho nových změn v systému… ale bez spolupráce vás, občanů, by to rozhodně nešlo.
Prosíme vás tedy, abyste nastavený systém nakládání s odpady ve městě využívali naplno
– na mapovém portálu webových stránek města Česká Třebová najdete pravidelně aktualizovanou mapu kontejnerových stání, na které snadno zjistíte, kam můžete ve vašem okolí
odkládat vytříděné plasty, papír, sklo, kovy, textil, jedlé oleje či vysloužilé elektro. Ostatní druhy odpadu (objemný, nebezpečný, biologicky rozložitelný, stavební…) patří na sběrný dvůr
– sedačky u popelnic městu opravdu nesluší.
Trendem poslední doby (a zcela oprávněně) je důraz na předcházení vzniku odpadů. Kouzlo
je skryté v maličkostech – nosíme si své tašky na nákup, nepoužíváme jednorázové sáčky, přemýšlíme o nezbytnosti nákupu nových věcí, dokud dobře fungují ty staré. Množství odpadů
se zvyšující se spotřebou domácností roste, s tím rostou i nároky na fungování systému nakládání s nimi a samozřejmě stoupají i náklady na tento systém. Důsledné třídění a zodpovědné
chování pomáhá udržet tyto náklady na rozumné úrovni. Zatímco větší množství vytříděných
využitelných složek odpadu přináší do rozpočtu prostředky, černé skládky naopak prostředky
z rozpočtu odčerpávají (a jako černá skládka jsou v tomto kontextu vnímány veškeré odpady
odložené mimo nádoby). Je tedy na nás, kterou cestou se vydáme.
Celkové náklady na odpadové hospodářství města jsou značné – v loňském roce dosáhly téměř 17 milionů. Zahrnují v sobě zejména svoz komunálních odpadů (černých popelnic), svoz
tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, jarní a podzimní svoz kontejnerů na bioodpad,
svoz odpadů chatových oblastí a likvidaci černých skládek. Konkrétní náklady na jednotlivé
položky a jejich růst během posledních let si můžete prohlédnout v tabulce.
Náklady v oblasti odpadového hospodářství (tis. Kč)
Rok

Separovaný
odpad

Sběrný dvůr

Uložení
odpadu

Doprava

Chatové
oblasti

Černé
skládky

2017

519,7

6 628,1

3 755,7

4 305,0

781,3

150,0

2018

588,4

6 499,8

3 839,9

4 450,0

824,4

448,1

2019

665,2

6 182,7

4 048,7

4 600,0

810,4

400,0

Na rozdíl od těchto nákladů ale zatím neroste poplatek pro občany – i v roce 2020 zůstává na stejné výši, tedy 588 Kč za poplatníka. Podrobně problematiku tohoto poplatku
řeší obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Lenka Špaisová, odbor životního prostředí MěÚ Česká Třebová
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PRÁCE NA PEKLÁKU POKRAČUJÍ BEZ OBTÍŽÍ
V lesích nad Českou Třebovou je od minulého roku budována rozsáhlá síť jednosměrných terénních stezek pro cyklisty pro širokou
veřejnost, vedle již 8 let provozovaného Bike parku, který je určen
spíše zdatnějším cyklistům. Stezky jsou budovány jako jednosměrné,
s maximální šířkou 1m a hladkým povrchem.
Stavba je součástí česko-polského projektu Singletrack Glacensis,
který je spolufinancován formou vysokoprocentní dotace z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Vedoucím partnerem je Region Orlicko-Třebovsko, který na části
projektu Peklák Česká Třebová intenzivně spolupracuje s Lesy České
republiky, soukromými vlastníky pozemků a městem Česká Třebová.
Stavba probíhá dle přesně dané metodiky ohleduplné k lesnímu porostu. Masivní kácení, které nyní v okolí Pekláku probíhá, vůbec nesouvisí se stavbou tratí a stezek, ale je důsledkem výskytu kůrovce
v této lokalitě. Lesní cesty v okolí stavby budou s ukončením výstavby uvedeny do původního stavu. Stezky se budují s ohledem na přírodu, život a krásu lesů v oblasti Pekláku, cestičky kličkují mezi stromy
a mimo cesty pro pěší. Dle zkušeností z jiných lokalit se tyto stezky
během krátké doby stanou přirozenou součástí lesa a nijak nebudou
bránit v jeho hospodářské a rekreační funkci.
Kromě České Třebové je do projektu zapojena také polská Bystrzyca
Klodzka a obec Zdobnice. Na Pekláku v České Třebové vznikne 15 km
singletracků střední a vyšší obtížnosti, 4 km rekonstruovaných sjezdových tratí, 25 km navazujících MTB tras po lesních cestách. Již v minulém roce bylo vybudováno parkoviště s minikempem, 5 km single
tracků, Pump track, skill centrum a skákací trenažér (ten zatím bez
finální vrstvy). Souběžně s pracemi na nových tratích probíhala také

rekonstrukce těch stávajících. Momentálně jsou budována mimoúrovňová křížení a nová vyhlídková linka.
Stavební práce by měly být dokončeny v červnu 2020. Plánovaný
termín ukončení projektu je 31. 10. 2020. Proto prosíme nedočkavé cyklisty, aby do vybudovaných tratí prozatím nevjížděli. Pohyb
v nedokončených tratích výrazně ztíží práce na jejich finální úpravě.
Na rozestavěné úseky jsou nainstalovány fotopasti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Martin a Monika Bartolšicovi
se synem Lucasem

Jan Hýbl a Dominika Plívová
se synem Matyášem

David Pluhař a Monika Nováková
se synem Viktorem

Tomáš Vaškových a Jana Brýdlová
s dcerou Nelly

Libor Hůlka a Petra Viktorinová
se synem Jakubem

Michal a Lenka Faltusovi
se synem Richardem

David a Běla Hájkovi s dcerou Kirou

Vladimír a Lenka Holanovi
se synem Denisem

Filip a Jana Fišarovi s dcerou Veronikou
Jiří a Veronika Karlíkovi se synem Jiřím

Lukáš Zoubele a Gabriela Vytlačilová
se synem Václavem

Miroslav a Lucie Chládkovi
s dcerou Kristýnou

Martin a Kateřina Flídrovi s dcerou Teou

text a foto: Jiří Holý, mediální asistent města

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V ÚNORU OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
70 let
Kopecká Eliška 5. 2. 1950, Česká Třebová
Páclová Dana 6. 2. 1950, Česká Třebová
Flídrová Oldřiška 17. 2. 1950, Česká Třebová
Pachl Zdeněk 17. 2. 1950, Česká Třebová
Neruda Alois 25. 2. 1950, Česká Třebová
Hrdličková Jana 27. 2. 1950, Česká Třebová
75 let
Hanušová Božena 4. 2. 1945, Svinná
Jelínková Marta 14. 2. 1945, Lhotka
Kolářová Marie 16. 2. 1945, Česká Třebová
Umová Milena 19. 2. 1945, Česká Třebová
Váňová Stanislava 23. 2. 1945, Česká Třebová
80 let
Severa Václav 12. 2. 1940, Kozlov
Ludlová Alena 21. 2. 1940, Lhotka
Nováková Blažena 23. 2. 1940, Česká Třebová
85 let
PaedDr. Blažková Dagmar 15. 2. 1935, Česká Třebová
Sklenářová Helena 27. 2. 1935, Česká Třebová
90 let
Paulišová Jaroslava 6. 2. 1930, Česká Třebová
Veselá Květoslava 13. 2. 1930, Česká Třebová
95 let
Simon Augustin 4. 2. 1925, Česká Třebová

Vítání občánků / foto: Michal Horák

99 let
Horodyski Jaroslav 18. 2. 1921, Česká Třebová
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ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2019
Rok 2019 začal pro Městskou policii úspěšně, neboť se podařilo naplnit početní stav na 17 strážníků. V průběhu roku se početní stav snížil
o jednoho strážníka a bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo naplnit tabulkový stav MP,
bylo vypsáno nové výběrové řízení na obsazení tohoto místa.
Součástí Městské policie jsou dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality“, dále jen (APK), kteří jsou zařazeni do početního stavu MP.
V průběhu roku 2019 byla na vlastní žádost ukončena pracovní smlouva s APK. Bylo vypsáno výběrového řízení a na základě výběrového řízení byla přijatá nová APK. Jejich činnost je zaměřena především na působení ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek, ale působí na celém území
města Česká Třebová, např. dohled na přechodu U Lenina. Další činností APK je jejich dozor na Úřadu práce při vyřizování formalit spojených
s evidencí na Úřadu práce a výplatou dávek, kde došlo ke zklidnění situace, takže již nedochází ke konfliktním situacím mezi klienty a zaměstnanci Úřadu práce, ale ani mezi samotnými klienty, jak tomu bylo dříve. Projekt bude pokračovat i v roce 2020.
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spolupracuje s Policií ČR, dále s HZS, a to především se
Sborem dobrovolných hasičů Česká Třebová, ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace obtížného a nebezpečného hmyzu, ale i drobných výjezdů, které vyžadují přítomnost hasičů. Další spolupráce je se zdravotnickou záchrannou
službou v Ústí nad Orlicí, která je též na velmi dobré úrovni.
MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci plnění tohoto úkolu kromě jiného přispívá
k ochraně bezpečnosti osob a majetku, kde v této oblasti je velkým a nepostradatelným pomocníkem při výkonu této činnosti „Městský
dohlížecí kamerový systém“, dále jen MKDS. Záznamy z kamerového systému v hojné míře využívá Policie ČR a dále příslušný správní orgán.
Městská policie disponuje pultem centralizované ochrany, který je určen především ke střežení a ochraně majetku města Česká Třebová – školy, školky, budovy městského úřadu, muzea, městské knihovny, kulturního centra, dopravního terminálu apod., dále pak majetek organizací
města (Teza, s.r.o., Ekobi s.r.o., Vodárenská společnost).
MP se ve své činnosti okrajově zaměřuje také na problém drogově závislých osob, neboť tato činnost spadá především do kompetence Policie
ČR. Zjištěné poznatky k těmto osobám nebo k podezřelým místům, kde dochází k distribuci drog, jsou předávány Policii ČR k dalšímu opatření. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bude Městská policie pokračovat v kontrolách míst, kde je zakázáno kouření,
a to především v okolí škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob a dále v parcích, kde je zvýšena frekvence osob. Městská policie se
dále zaměří na kontrolu osob, které nakupují alkohol v obchodech a poté jej předávají osobám mladším 18 let.
Na závěr uvádím několik čísel z činnosti Městské policie za uplynulý rok:

Statistika Městské policie Česká Třebová za rok 2019
Druh události
Dopravní
přestupek

Typ události

Pokuta (Kč)

500

4

Průjezdný profil 3 m

1 300

12

Parkoviště invalidé

5 700

18

Jízda na neosvět. kole

1 100

8

300

1

178 600

1 677

4 100

19

Statistika činnosti Městské policie Česká Třebová je zaměřena na přestupky
a události, kterým jsou strážníci přímo
fyzicky přítomni po celý rok. Není zde
zahrnuto úsekové měření, které by podstatně navýšilo počet zjištěných přestupků. Ve srovnání s rokem 2018 došlo
k poklesu v počtu zjištěných dopravních
přestupků, byť paradoxně dopravních
prostředků přibývá. Toto lze přičíst hlavně uzavření ulice Slovanská pro parkování, což mnohým řidičům znemožnilo
dopouštět se, mnohdy i opakovaně,
přestupku nesprávného parkování. Naopak jsme v porovnání s loňským rokem
zaznamenali skoro stoprocentní nárůst
počtu přestupků proti majetku. Zde se
jedná hlavně o krádeže zboží v obchodech a marketech. Majitelé psů jsou, jak
se zdá, nepoučitelní. S každým rokem
roste počet odchycených nezajištěných
psů a někteří z domácích mazlíčků bohužel skončí v odchytovém zařízení,
které Městská policie využívá. Markantní je také nárůst počtu přestupků proti
veřejnému pořádku. Z celkového počtu 2436 událostí bylo 966 vyřešeno
na místě příkazem (pokutou) a 279 bylo
postoupeno příslušným správním orgánům k dořešení. Z uvedených čísel vyplývá, že se Městská policie snaží v prvé
řadě působit preventivně a až poté represivně.

189 200

147

Petr Vencl, velitel MP

0

1

193 300

167

0

1

0

1

7 600

18

Zóna zákazu stání

80 000

Radar

14 500

25

12 600

237

Zákaz vjezdu

14 000

79

Zákaz zastavení

12 300

84

4 700

72

Stání v zákazu stání

7 400

94

Vyhrazené parkoviště

7 000

81

Stání před přechodem

3 800

29

Stání na chodníku

2 200

23

Stání v křižovatce

4 000

55

Stání v protisměru

900

24

Stání na trávě

1 800

21

Stání ve vjezdu

4 000

27

500

6

Stání v zóně nad 3,5
Stání na autobus. zastávce

Chodci přestupky
Celkem
Poškození cizí věci
Krádež
Podvod
Celkem
Oprávnění MP

Předvedení osoby
Celkem

Vyhláška města
4

777

Nedodržení dopr. značení

Nezaplacené parkovné

Přestupky
proti majetku

Počet
událostí

Zákaz požívání alkoholu

www.ceska-trebova.cz
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Nezajištěný pes

13 100

72

Nezaplacený pes

0

3

Městský úřad Česká Třebová

Nepřihlášený pes

300

2

Mimořádné přebírání daňových
přiznání k daním z příjmů fyzických
osob na Městském úřadě
v České Třebové
v pondělí 9. 3. a 16. 3. 2020
v čase 8:00–11:00 a 12:00–16:00.

Podomní prodej

0

4

21 000

99

0

7

2 100

8

Schválnost

0

1

Ublížení na cti

0

2

Vyhrožování újmou na zdraví

0

1

2 100

19

Asistence otv. bytu

0

43

Asistence při DN

0

33

Asistence při požáru

0

6

Asistence při havárii

0

36

0

118

Vyloučení z přepravy

0

4

Podezření na TČ

0

7

Pomoc MP

0

3

Nálezy – osobní věci

0

46

Likvidace Kadáveru

0

9

Celkem
Občanské soužití

Ublížení na zdraví
Hrubé jednání jiné

Celkem
Tech. pomoc
+ DN

Celkem
Ostatní

Odchyt zvířete
Injekční stříkačka
Celkem
Tabák a alkohol

Zákaz kouření
Pod vlivem na zákazu
Celkem

Veřejný pořádek

2
60

0

63

Jarmila Hrušková

0

63

0

135

700

7

0

13

700

89

400

4

1 000

4

1 400

8

2 000

39

Rušení nočního klidu

3 000

14

Znečištění VP

2 500

5

Celkem
Zdravotní pomoc Zdrav. první pomoc
Celkem
Policie ČR

1 000
8 500

1. Šíře vozovky v některých úsecích nedovoluje dvěma proti sobě jedoucím vozidlům
průjezd, i když tam není chodec.
2. Jednosměrný provoz se setkal s nevolí
obyvatel a provozovatelů firem. Je nepravděpodobné, že by žádali o změnu.
3. Nehodovost je podle městské policie minimální – ano, ale kolikrát ještě budu uskakovat autu, aby mě nesrazilo? A to není jenom
moje zkušenost.
4. Namátkové kontroly strážníků – můžete informovat o četnosti kontrol a výsledku porušení rychlosti? Od 29. 2. 2020 už to
ani nepůjde. Maximální intenzita kontrol
do 29. 2. 2020 situaci nezachrání. Bude se žádat o povolení kontrol od 1. 3. 2020?
Závěrem:
Z mého pohledu se situace v Benátkách nezmění. Kdyby řidiči respektovali předpisy,
nebyli by chodci ohroženi. Větší průjezdnost
touto lokalitou je způsobena obch. centrem
Kaufland. Pro řidiče je snažší cesta zadem
než přes křižovatku proti Tescu. Proč se dávají omezení, když se nerespektují? Např. zákaz
vjezdu do ulice U Dvora a Pazouška se také
nedodržuje.
Nejde mi o kritiku, ale o bezpečnost chodců
v Benátkách, která není zajištěna.

Zábor VP

Buzení veř. pohoršení

Výjezd na žádost PČR
Celkem

0

135

Celkem

405 600

2 436

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ SETKÁNÍ S PODNIKATELI
Více než třicet místních podnikatelů ve středu 15. ledna dorazilo do obřadní síně
radniční budovy na novoroční setkání
s vedením města. Paní starostka v úvodu
poděkovala přítomným za spolupráci mezi
městem a soukromými subjekty v roce 2019
a také v krátkosti poreferovala o investicích
a projektech, které se v našem městě uskutečnily v minulém roce. Závěrem byli podnikatelé seznámeni s výhledem investičních
akcí, které se v České Třebové chystají pro
letošní rok. Po oficiální části setkání účastníci obdrželi tašku s dary na památku a následoval raut, u kterého vznikl prostor pro
oboustranně přínosnou neformální debatu.

REAKCE NA ČLÁNEK
„PROVOZ V LOKALITĚ BENÁTKY“
(otištěno v ČTZ 1/2020)

text a foto: Jiří Holý, mediální asistent

ODPOVĚĎ K REAKCI
„PROVOZ V LOKALITĚ BENÁTKY“
Městská policie nevede žádné statistiky
o tom, kolik času její strážníci strávili měřením v jednotlivých lokalitách. Veškeré statistické údaje určené ke zveřejnění, které
městská policie shromažďuje, najdete v její
výroční zprávě, která je otištěna v tomto vydání Českotřebovského zpravodaje a která
bude v dohledné době zveřejněna na webu
města. Z přiložené tabulky jasně vyplývá,
že strážníci kromě měření rychlosti provádí mnoho úkonů rozmanitého rázu, včetně
kontrol respektování dopravního značení.
Tyto kontroly probíhají také v ulicích U Dvora
a Pazouška, které jsou v reakci zmíněny. O povolení k měření rychlosti v lokalitě Benátky
po 29. únoru bude zažádáno, ale konečné
rozhodnutí v této záležitosti je v kompetenci
Policie České republiky a městská samospráva jej nemůže žádným způsobem ovlivnit.
Jiří Holý, mediální asistent města
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OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE V ROCE 2019
V souladu s vyhlášenými dotačními programy Ministerstva kultury ČR a grantů Pardubického kraje na rok 2019 do oblasti zachování a obnovy
památkového fondu byly poskytnuty i dotace z rozpočtu Města Česká Třebová.
Celková částka, investovaná do oprav, restaurování a přípravy obnovy kulturních památek v roce 2019, je 4 298 076 Kč. Podíl města Česká
Třebová na této částce je 1 905 256 Kč (podíl obcí Rybník, Přívrat a Semanín je 235 022 Kč), zbytek je hrazen z prostředků Římskokatolické
farnosti a dotačních titulů (Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj).

PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP)
– MIN. KULTURY
Finanční příspěvek poskytovaný Ministerstvem kultury ČR na tento program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,
které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.
Stanovená částka pro ORP Česká Třebová činila 115 000 Kč.
Program byl realizován v jednom výběrovém kole. Příspěvek byl použit na opravu této kulturní památky:
• vila na Tyršově nám. č. p. 81 (nynější budova ZUŠ) v České Třebové – obnova vstupních dveří, dvou obloukových oken v přízemí a šesti oken
v 1. patře

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN (MPZ) – MIN. KULTURY
Finanční příspěvky poskytované Ministerstvem kultury ČR v tomto dotačním programu jsou určeny na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nacházející se na území městské památkové zóny v České Třebové.
Město Česká Třebová obdrželo z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 dotaci ve výši 470 000 Kč.
Z této dotace a z finančních prostředků města byly zrealizovány následující opravy:
• obnova tří schodišť u budovy kostela sv. Jakuba Většího v České Třebové
• obnova průčelní fasády radnice na Starém náměstí č. p. 77 v České Třebové

PROGRAM PODPORY KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI NA ROK 2019
Za pomoci příspěvků z tohoto dotačního programu Pardubického kraje byly realizované akce:
• obnova průčelní fasády radnice na Starém náměstí č. p. 77 v Č. Třebové
• restaurování renezančního erbu v průčelí budovy radnice na Starém nám. č. p. 77 v Č. Třebové
• obnova 12 ks oken ve spojovacím krčku mezi budovou gymnázia a vilou na Tyršově nám. č. p. 81 (nynější budovou ZUŠ) v Č. Třebové
• restaurování pískovcového krucifixu na ul. Moravské v Č. Třebové
• restaurování pískovcového krucifixu na ul. Dr. Beneše v Č. Třebové
• restaurování krucifixu v Č. Třebové-Bezděkově
• restaurování pískovcového krucifixu na hřbitově v Č. Třebové-Kozlově
• restaurování kazatelny v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně
• obnova bývalé márnice a zvonice v areálu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
• restaurování zvonu v areálu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
• obnova smírčího kříže v Semaníně
• restaurování sousoší Kalvárie v Rybníku

Přehled hlavních finančních prostředků vynaložených z rozpočtu Města Česká Třebová
a obcí Semanín a Rybník na obnovu (restaurování) kulturních památek a objektů památkového charakteru v MPZ a ORP Česká Třebová a informace o příspěvcích z dotačních programů ministerstva kultury a Pardubického kraje v roce 2019

Fasáda radnice s renezačním erbem

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA (MPZ) ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kulturní památka (objekt památkového
charakteru) – akce obnovy
(restaurování)

finanční
prostředky
města (obce)

finanční
prostředky Řkf

190 000

320 009

48 500

10 064

granty
Pardubického
kraje

dotace z programů Min. kultury *

náklady
na obnovu
celkem

285 000

795 009

Kostel sv. Jakuba Většího:
• obnova tří schodišt u budovy kostela
• obnova věžních hodin

58 564

Budova staré radnice
na Starém nám. č. p. 77:
• fasáda radnice – obnova průčelní fasády

64 046

200 000

• renezanční erb v průčelí – restaurování

42 000

50 000

Dotace z Programu na podporu obnovy nemovitostí v MPZ Česká Třebová

72 269

Celkem
6

416 815

185 000

449 046
92 000
72 269

330 073

250 000

470 000

1 466 888
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OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP) ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kulturní památka (objekt památkového
charakteru) – akce obnovy
(restaurování)

finanční
prostředky
města (obce)

finanční
prostředky Řkf

granty
Pardubického
kraje

dotace z programů Min. kultury *

náklady
na obnovu
celkem

115 000

221 031

Budova ZUŠ na Tyršově nám.
v České Třebové
• obnova vstupních dveří,
dvou obloukových oken v přízemí
a šesti oken v 1. patře

106 031

• obnova 12 ks oken ve spojovacím
krčku mezi budovami gymnázia a ZUŠ

149 744

100 000

249 744

Pískovcový krucifix na ul. Moravské
– restaurování

81 700

100 000

181 700

Krucifix na ul. Dr. Beneše
– restaurátorské práce

40 449

50 000

90 449

Krucifix v Č. Třebové-Bezděkově
– restaurátorské práce

48 000

50 000

98 000

Krucifix na hřbitově v Č. Třebové-Kozlově – restaurátorské práce

17 380

25 000

42 380

Pomník Miroslava Tyrše
– restaurátorské práce

30 000

30 000

88 805

88 805

41 697

41 697

177 229

177 229

420 062

420 062

287 344

287 344

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově – opravy (výmalba, nátěr střechy,
elektroinstalace, vodoinstalace)
Městské muzeum – opravy na objektu
(sokl, oprava prasklin v interiéru,
výmalba)
Kaple Cyrila a Metoděje ve Svinné –
elektroinstalace, el. pohon zvonu, čištění a nátěr střechy, výmalba, opravy
okapů
Hřbitov v České Třebové-Parníku –
pokračování obnovy hřbitovní zdi –
IX. etapa
Hřbitov v České Třebové-Svinné – obnova hřbitovní zdi – 1.část
Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně
– 2. etapa restaurování kazatelny
Areál hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
– oprava bývalé márnice a zvonice
Areál hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Semaníně
– restaurování zvonu
Obnova smírčího kříže v Semaníně
Sousoší Kalvárie v Rybníku – restaurování
Celkem

22 725

140 000

162 725

88 331

250 000

338 331

30 153

90 000

120 153

6 538

15 000

21 538

110 000

150 000

260 000

1 723 463

22 725

970 000

115 000

2 831 118

* Dotační programy: MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) a Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP)
Michaela Ježková, odbor rozvoje města a investic – památková péče
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Dne 22. února 2020
uplyne 2. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý syn,
tatínek a dědeček
pan Miloslav Dvořák.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná: Zarmoucená rodina.

Čas plyne, vzpomínky však
zůstávají.
19. února 2020 uplyne
smutný čtvrtý rok, co
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jindřich
Sršeň. Zůstává v našich
srdcích živý, protože láska
je silnější než smrt.
Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Jana,
synové a dcera s rodinami.

Dne 12. února 2020
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka, babička a prababička, paní
Věra Vlčková.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají: děti s rodinami

Dne 6. února 2020
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan Karel Sabat.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: manželka a syn s rodinou.

Dne 13. února 2020
si připomeneme páté
smutné výročí dne, kdy
ve věku 83 let zemřel
pan Miroslav Voltner.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají: Ludmila, manželka,
Miroslav, syn s rodinou,
Jaroslav, syn s rodinou a ostatní příbuzní.
8

Dne 25. 2. 2020 uplyne
osmý smutný rok ode
dne, kdy nás opustila
drahá manželka, maminka,
babička a prababička, paní
Stanislava Ryšavá.
Vzpomínáme na Tebe
a víme, že rodina a blaho
nás všech u Tebe bylo vždy
na prvním místě. Děkujeme
všem, kteří jste ji znali a věnujete jí s námi tichou vzpomínku. Vzpomíná
František, manžel a František, Jirka, Miloš a Pavel,
synové s rodinami.

Dne 14. února 2020
uplyne 11 smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek
a dědeček,
pan Petr Kašpar.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají: Eva, manželka,
Iveta, dcera s rodinou, Martin, syn s rodinou

Dne 29. února 2020 uplynou 4 roky od chvíle, kdy
nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, sestra a babička, paní
Anna Smolová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Otomar, manžel, Jiří, syn s rodinou, Jana, dcera s rodinou,
Gertruda, sestra s rodinou, ostatní příbuzní

Uplynul druhý smutný rok
od úmrtí naší drahé maminky
Libušky Sklenářové a jejího
manžela Jana Sklenáře,
kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi tichou vzpomínkou.
Děkujeme syn Luboš a snacha Líba.

Dne 1. února 2020
uplynou smutné dva
roky od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička, paní
MUDr. Eva Formánková.
Děkujeme všem, kdo si
spolu s námi tiše vzpo-

menou.
Manžel, dcera a syn s rodinou.

Dne 1. 2. 2020 je to již
16 let, co nás opustil náš
tatínek, dědeček,
pradědeček,
pan Vladimír Hašek.

Dne 31. ledna
2020 uplynulo osm
let od úmrtí našeho
manžela a tatínka pana
Josefa Racka.

Kdo jste ho znali,
zavzpomínejte s námi.

S láskou vzpomínají
Naďa a Alice.

Vzpomínají dcera Zdeňka Pirklová s rodinou.

Dne 14. 2. 2020 uplyne
20 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, strýc,
dědeček a pradědeček
pan Petr Kaprálik.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 8. února 2020 uplyne 10 let od úmrtí pana
Jaroslava Rolčíka.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
Vzpomíná rodina.
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Dne 2. 2. 2020 už to jsou
2 roky, kdy nás beze slova navždy opustila naše
milovaná maminka,
sestra, kamarádka paní
Adéla Pirklová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná dcera Adéla a bratři
František, Zdeněk a Luděk s rodinami.

Dne 9. února 2020 uplyne 7 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Josef Filipov.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají: Růžena, manželka, Josef, syn
s rodinou, Jana, dcera s rodinou.

Vzpomínky neumírají, žijí
dál v naší mysli a srdcích.
24. 2. 2020 uplyne 1 rok
od úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
Anny Vydrové.

Dne 10. února uplyne
třetí smutný rok ode
dne, kdy nás opustil
manžel, tatínek,
dědeček a bratr
pan Josef Sotona.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Marie, dcery Marie
a Jaroslava, bratr Ladislav s rodinou.

„Kdo v srdcích žije,
neumírá.“
Dne 2. února 2020 uplyne smutných šest roků
od chvíle, kdy nás opustila milovaná maminka,
babička, prababička
a sestra paní Božena
Čechová. Děkujeme
všem za vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcera Monika a Pavla
s rodinou a sestry Jana, Eva, Vlasta a Jitka.

Dne 10. února uplyne
první smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
František Demel.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.

S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 19. února 2020 si
připomeneme již 10. výročí nečekaného úmrtí
našeho milovaného
manžela a tatínka, pana
Jaromíra Gregara.
Děkujeme všem, kteří
mu s námi věnují tichou
vzpomínku.
Děkuje: Blanka, manželka, Blanka, dcera
a ostatní příbuzní.

Otištění vzpomínky na zesnulé
Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňovány v periodiku na základě objednávky u Pohřební
služby městské společnosti Eko Bi, s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.
Jedna vzpomínka zahrnuje fotografii, jméno zesnulého a krátký vzpomínkový text.
Cena za otištění jedné vzpomínky je 200 Kč.

Vzpomeňte prosím
s námi.
Rodina Demelova a Vydrova.

NOVÁ KNIHA O EUGENII EGERTOVÉ,
PŮVODEM Z ČESKÉ TŘEBOVÉ
Již jen nejstarším obyvatelům České Třebové je známé jméno prvorepublikového
nájemce zdejší Nádražní restaurace Arnošta Egerta. Byl velice ceněným odborníkem
ve svém oboru, vyučit se u něho číšníkem, to znamenalo pro každého jedince otevřené dveře ve všech restauracích na území celé republiky. Jméno Egert bylo zkrátka
pojmem. Pan restauratér Egert spolu s manželkou Marií měli jedinou dceru Eugenii.
Její životní příběh by byl dobrým námětem na film. V současné době si jej můžeme
přečíst v novém románu spisovatelky Jany Poncarové, nazvaném Eugenie. Příběh české hoteliérky vydalo v listopadu 2019 pražské nakladatelství Motto.
Eugenie Egertová byla, dle vzpomínek pamětníků, jedna z nejkrásnějších dívek ve Třebové a ještě k tomu dcera z dobré rodiny. Na přání rodičů se v roce 1931 provdala
za o deset let staršího Emanuela Ledeckého, jenž byl synem majitele plzeňského hotelu Continental, který jeho rodina zakoupila v roce 1928 za 3 miliony Kč. V manželství
se Ledeckým narodila dcera Eugenie a později syn Emanuel. Na začátku 2. světové
války Egertovi ze Třebové odešli k dceři do Plzně. Zde při náletu na Plzeň dne 20. prosince 1944 jedna z bomb zasáhla také hotel Continental a zabila 70 lidí. Mezi nimi byli
i manžel a otec paní Eugenie. Maminka zemřela následně v nemocnici. Mladá vdova se
pustila do obnovy zničeného hotelu. Ten se stal v roce 1945 sídlem americké armády.
Ubytování zde nalezl i generál Hinds, který se do mladé vdovy zamiloval. Před svým
návratem do USA zamilovaný a ženatý Hinds slíbil, že se rozvede a vrátí se. Tak se také
stalo. Doma, po rozvodu, zakoupil prsten pro svoji vyvolenou a hledal způsob, jak jej
doručit do Plzně. Požádal o to diplomata Jiřího Janečka. Ten prsten doručil prostřednictvím své sestřenice. Později navštívil Plzeň a s Eugenií se setkal. Stalo se to, že se
do ní sám zamiloval a o tři týdny později ji pojal za manželku. Janečkovi později odešli
z Plzně do USA. Rodina se zde rozrostla o další tři potomky.
Výše vzpomenutou knihu, pojednávající o životním příběhu bývalé obyvatelky našeho města, lze zakoupit také v českotřebovském knihkupectví Kosmas a k zapůjčení je
také ve zdejší městské knihovně.
Martin Šebela

9

KULTURA A SPOLEČNOST / ÚNOR 2020

NĚKTERÉ PŘEDMĚTY MAJÍ VŠICHNI SPOLEČNĚ
„Alternativní škola s Montessori prvky, inovace, nové metody, zdravý rozum, otevřenost. Respektovat a být respektován, což
je důležité všeobecně mezi lidmi, a možnost individuálního růstu osobnosti, nejen vzdělávání,” tak stručně popisuje filozofii
českotřebovské Základní školy Na rovině učitelka Pavlína Provazníková.
Jak u vás vypadá každodenní výuka?
Většinou zvoníme pouze ráno v osm hodin,
kdy začínáme takzvanou elipsou. Každý
den se sejdeme všichni v hlavní třídě, kde
je na koberci vyznačená elipsa, a tam začneme společnou aktivitu. Ať už matematickou, češtinářskou nebo na prohlubování
sociálních dovedností či kooperační činnost,
když vidím, že je potřeba upravit třídní klima. Děti jsou rozdělené na trojročí, což znamená první až třetí třída, čtvrtá až prozatím
pátá, ale od září šestá. V pondělí a ve čtvrtek
mají děti na výběr, jestli chtějí první hodinu
matematiky nebo češtiny. Používáme Montessori plány pro tyto předměty, jeden blok
má 90 minut. Výhodou je, že děti nejsou pod
stresem z časových důvodů.
A co ostatní dny?
Máme umění a kulturu, což je hudební a výtvarná výchova, potom tělesnou výchovu,
dílny čtení a psaní a už od první třídy angličtinu.
V pátek máme projektovou výuku, která zahrnuje zbývající předměty (prvouka, vlastivěda, později přírodopis atd.), i praktické
činnosti. Letos je téma Země v našich rukou,
loni to byl Člověk je tvor společenský, pak
máme historii a přírodu.
Letošní školní rok jsme začali Českou republikou, pokračovali jsme Evropou a do konce roku budou zbylé světadíly. Každé téma
propojíme do všech předmětů. Dítě v páté
třídě opakuje téma, kterým začínal. Pokaždé je to trochu jiné. Loni jsme chodili hodně
na exkurze, byli jsme u veterináře, hasičů,
v knihovně a zjišťovali, co různé profese obnáší.
Ve třídách nejsou řady lavic před tabulí,
ale koberce a skupinky stolů. Proč?
Je to hodně praktická výuka. Využíváme didaktické pomůcky, ať už to jsou právě Montessori pomůcky, ale teď jsem zrovna laminovala další pomůcku na projekt, a když se
tady rozhlédnete, tak vidíte další. Děti rádi
například v matematice používají pro násobilku špunty, diamantíky, třeba i semínka.
Na zemi je víc místa pro skupinu. Dítě jen
nesedí nad papírem a nepíše tužkou, ale propojuje pravou a levou mozkovou hemisféru,
věci bere do rukou, používá motoriku, pohybuje se volně po místnosti. Snažíme se využívat různé prvky, které se nám zdají vhodné
z různých seminářů, setkávání učitelů nebo
dalšího vzdělávání. Někteří z nás vedle práce i studují, včetně mě. Dává mi smysl výuka
podle Roberta Čapka (pozn. autor knihy Moderní didaktika, Líný učitel aj.). Matematiku
učíme i Hejného metodou.
Jaká je vaše role při učení?
Já jsem pozorovatel, průvodce a rádce, který
dětem pomáhá, aby to zvládly samy. Každé
dítě má svůj plán učiva na daný rok (elipsy),
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takže ví, co má ve kterém ročníku zvládnout.
Postupně si s učitelem vybarvuje políčka elipsy, takže vidíme, v jaké části roku to
zvládlo.
Když se dítě koukne do svého plánu, vidí, co
ještě nedělal. Já mu mohu poradit, jaké má
použít pomůcky anebo mu řeknu, ať si vybere pomůcku, se kterou ještě nepracoval. Mohou se učit s ostatními, takže třeba prvňáček
se třeťákem. Máme tady už prvňáčka, který
počítá se čtvrťačkou. Mně se líbí koncept
kontinua, kdy se dítě vyvíjí, jak potřebuje,
což tenhle styl výuky umožňuje. V první třídě
neomezujeme, a to je všechno, co teď budeš
umět, ale naopak, ty seš napřed, tak si to
pojď vyzkoušet. Ale zároveň zase děti, které
mají pomalejší rozjezd, protože každý z nás
dozrává jinak, nijak netlačíme.
Sledujete vyplňování elips, podle kterého na konci roku a v pololetí píšete slovní
hodnocení místo vysvědčení se známkami?
Ano a další hodnocení se odvíjí od toho, jestli
dítě pracuje s učitelem (5), pracuje s pomůckou (4), upevňuje si (3), téměř nechybuje (2),
umí samo (1). Rodiče dostanou k podrobnému slovnímu hodnocení i toto hodnocení. Teď máme 21 dětí a dva domácí školáky.
Všechny děti splňují minimální výstupy, ale
každé dítě má svých 100 % jinde, stejně jako
každý z nás.
Používáme respektující přístup, kdy jsme jejich pomocníky, nemají strach přijít a zeptat
se na něco. Je zajímavé, že i když nám děti
tykají, tak vědí, kde jsou hranice. Když k nám
přijde nové dítě, tak za chvíli pochopí celý
systém. Na začátku třeba přijdou a ptají se,
jaký bude trest. Byly zvyklé, že dostanou poznámku nebo pětku. To byl ten trest a bylo to
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hotové. Ale ode mě dostanou za úkol napsat,
co si o tom myslí, jak by se to mohlo udělat
lépe.
A co domácí úkoly a učebnice?
V kodexu školy domácí úkoly nemáme. Práce, kterou děti dělají, dělají v rámci školy.
Myslím, že když přijdou děti ze školy a rodiče z práce, tak že by si měli užívat spíše
společný čas. Ale jsou tu i děti, které domácí
úkoly chtějí k upevňování učiva. Takže jsme
domluveni, že jim napíšu, co dělali ten den
a na čem mohou pracovat, nebo jim připravím nějaký pracovní list.
Učebnice tady k dispozici máme, ale spíš
z nich čerpám já jako učitel, abych věděla,
jakých témat se mohou dotknout. Protože
tady zatím není možnost 2. stupně a děti
odchází do státních škol, tak dětem dávám
mezi pomůckami na výběr i učebnice, aby
byly schopné se v nich orientovat.
Když se vrátíme před první školní rok
2014/2015, jaké byly začátky ZŠ Na rovině?
Základní škola Na rovině v Chrudimi a její
pobočka v České Třebové vznikaly souběžně. Založila je v roce 2014 Slavomíra Petrová
společně s Janou Hrázskou, která je ředitelkou. Školy jsou na sobě finančně nezávislé,
ale statutárně spolu. V Chrudimi fungují oba
stupně i školka. Tehdy byla poptávka po nějakém jiném druhu vzdělávání. Paní Petrová
měla syna, u kterého viděla, že je potřeba ho
vzdělávat jiným způsobem, pro ni smysluplnějším. Společně s Milošem Pražákem, jejím
partnerem, vozili syna až do Rychnova, kde
viděli koncept školy, která funguje trochu
jinak a natolik je to oslovilo, že tady pod Peklákem založili školu, kam začalo chodit asi
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pět dětí. Teď tady funguje 1. stupeň, který bychom chtěli rozšířit o 2. stupeň. Rádi bychom
i školku, ale je to vše o financích. Rodiče platí
každý měsíc školné dva tisíce na žáka, čímž
přispívají na provoz školy.
Zápis do první třídy je v dubnu. Liší se
v něčem?
Než dítě přijmeme, tak k nám týden chodí,
sžívá se s námi. Pak si s rodiči oboustranně
řekneme, jestli to bylo v pohodě. Někdy se
po týdnu ukáže, že rodiče nesouzní s filozofií
školy, tak se rozloučíme. Nebereme každého
za každou cenu. Jde o to rozmyslet si, jestli
jsem schopen takhle fungovat jako rodič,
jestli mi nevadí, že dítě nebude nosit domů
známky, ale místo toho se přijdu podívat
do plánu. Máme třídní schůzky a konzultační hodiny, stejně jako každá jiná škola. Každý
rok k nám přestoupilo dítě i do vyššího ročníku a pojmulo jiný způsob výuky. Máme tady
dítě, které je nadané, i dítě, které má asistenci, což je ale dnes běžné ve všech školách.
Nemáme tady děti s postižením, nejsme speciální škola, jak se někteří domnívali.
Kdokoliv se o školu zajímá, tak vás může
kontaktovat.
Jsme otevřeni tomu, že tady vyučujeme a někdo se přijde podívat do výuky. Další informace i kontakty máme na webu zsnarovine.eu.
Jsme zvyklí, že se sem jezdí i učitelé inspirovat. Je dobré, když se zkušenosti sdílí. Škoda,
že tady v České Třebové nefunguje komunit-
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ní centrum pro pedagogy, kde by se mohly
konat i semináře, různé aktivity pro ty, kteří
chtějí sdílet své zkušenosti. Ale dalo by se to
spojit s naším 2. stupněm. Snažíme se dělat
akce i pro rodiče. Loni jsme pořádali poprvé
ples, letos bychom chtěli pokračovat v tradici. Každý rok je Férová snídaně, účastníme
se Pikniku v Javorce. Letos jsme v projektu
72 hodin sázeli stromky ve Svinné. Už dru-

hým rokem proběhl jarmark s našimi výrobky, z výtěžku jsme nakoupili pomůcky. Další
oporou jsou nám rodiče, kteří kupují pomůcky třeba k Vánocům nebo nám občas přispěje některá z firem, za což děkujeme.
Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

STŘEDISKO JAVOR HLÁSÍ

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Uplynulý rok skautek a skautů střediska Javor Česká Třebová byl
plný akcí, které byly připraveny jak pro veřejnost, tak i pro skauty, aby oslavili 100 let trvání skautské organizace v našem městě.
Kromě tradičních akcí, které pořádají skauti každým rokem, mezi
které patří například zimní běžecké závody Zdejdovou stopou, zimní
hlídkové závody Memoriál Břeti Hampla, Skautský (ne)ples, podzimní
Drakiáda, či roznášení Betlémského světla, uspořádali i další neméně
významné akce.
Nejsložitější akcí na organizaci bylo pořádání krajského kola Svojsíkova závodu skautů a skautek. Pro více jak 200 účastníků z celého
Pardubického kraje byl na druhý červnový víkend připraven bohatý program v duchu hry Pevnost Boyard. Soutěžící hlídky poměřily
své síly v tradičních i netradičních disciplínách. Vítězné hlídky (jedna
dívčí a jedna chlapecká) postoupily do celostátního kola pořádané
v Chrasti u Chrudimi.
Mezi nejdůležitější akce oslav dozajisté patří úspěšná výstava v Městském muzeu „Nástup! 100 let skautingu v České Třebové“. Během letních měsíců, kdy byla výstava veřejnosti otevřena, ji navštívilo více
jak tisícovka návštěvníků. Veřejnost si tak mohla prohlédnout výstavu o bohaté historii místního střediska, vyzkoušet si skautské dovednosti či hry.
Samozřejmě k takto významnému výročí patří dozajisté i dárky. Jedním z nich bylo i pořízení nové střediskové vlajky, kterou jsme v dubnu převzali od paní starostky Magdaleny Peterkové. Součástí tohoto
předání vlajky bylo i setkání všech oddílů u slavnostního ohně sv. Jiří
na tábořišti v Rybníku nedaleko České Třebové.
Tradičně letní prázdniny patřily táborům. Čtrnáct dní v přírodě,
čtrnáct dní dobrodružství, tak většinou vypadají skautské tábory.
I na nich si děti a vedoucí připomněli stoleté výročí – jak jinak než
narozeninovými dorty. Dorty dokonce doputovaly i na plachetnici

do Tyrhenského moře, kde 14 dní trávili svůj tábor skautky a skauti
z 5. oddílu vodních skautů.
Na závěr roku se konalo setkání všech skautek a skautů na skautské
Akademii, kde oddíly představily svoji činnost, zahrály krátké scénky z historie skautování v našem městě a připomněly proběhlé akce
uspořádané k výročí.
Akce se uskutečnily díky podpoře Města Česká Třebová, Pardubického kraje a Ministerstva mládeže a tělovýchovy ČR.
Pavel Vomáčka, Junák – středisko Javor Česká Třebová
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO VIOLONCELLISTKU KRISTINU VOCETKOVOU A HOUSLISTU MATOUŠE PĚRUŠKU
PŘED ÚNOROVÝM KONCERTEM KPH ČESKÁ TŘEBOVÁ
Pocházíte z Prahy, nyní studujete v Budapešti. Jak se Vám tam líbí?
K. V. Myslím, že poznat jinou kulturu a vidět,
jak to jinde funguje nejen v hudebním světě, je vždy obohacující. Budapešť byla láska
na první pohled, která se mě zatím nepustila.
Příchodem na Liszt Ferenc Academy of
Music jste musela změnit techniku své
hry. Byl to velký problém?
K. V. Příchodem do Budapešti především započala fáze mého dospívání, a to nejenom
muzikantského. Bývala jsem velmi tvrdohlavá, což mi v menší míře zůstalo, a proto se
mnou nebylo lehké pořízení. Můj současný
profesor Onczay Csaba mi naštěstí nedal
na výběr a díky němu jsem začala vnímat
hudbu, sebe i svou techniku v novém světle.
Samozřejmě se ale neustále vyvíjím, a i když
mě zneklidňuje, že každý den objevuji aspekty své techniky, na nichž mohu pracovat,
ještě víc by mě zneklidnilo, kdyby tomu tak
nebylo. S přibývajícím věkem si více užívám
vzdělávací proces a méně se bojím změny.
Vidíte rozdíl ve vnímání a v propagaci klasické hudby v Čechách a v Maďarsku?
K. V. Klasická hudba je z mého pohledu
v Maďarsku populárnější než v Čechách.
Na Akademii máme jeden z nejkrásnějších
koncertních sálů v Budapešti a v něm prakticky každý den probíhají koncerty, na které
dennodenně chodí stovky lidí. S tím ale samozřejmě souvisí větší mediální propagace
klasické hudby – jako u nás v Čechách probíhají v televizi soutěže typu SuperStar nebo
Česko Slovensko má talent, Maďaři mají v televizi obdobnou soutěž, ale pro talenty klasické hudby. A těší se obrovské sledovanosti.
Na druhou stranu se veškeré umění koncentruje téměř výhradně ve větších městech. Nic
podobného Kruhu přátel hudby v Maďarsku
nemají.
Prezentujete se často jako komorní hráčka. Máte oblíbený nástroj či nástroje, případně spoluhráče, se kterými koncertujete?
K. V. Komorní hudba je mé nejmilejší „odvětví“. Už spoustu let hraji v nejrůznějších
komorních uskupeních s houslistou Matoušem Pěruškou a to je pro mě vrchol komorní
spolupráce. Za roky společného hraní cítím
naprostou symbiózu a vím, že ať se stane cokoliv spontánního, tak na sebe bez problémů
zareagujeme. Momentálně jsme k sobě našli
perfektního klavíristu a kamaráda Jana Vojtka, se kterým jsme založili trio, což je asi moje
nejoblíbenější varianta komorního souboru.
Zároveň velmi ráda spolupracuji s kolegy
na festivalech v Čechách i v zahraničí, kde
sice nemůžeme jít kvůli časově limitované přípravě do hloubky, ale spolupracovat
s jinými hudebníky je jako závan čerstvého vzduchu. Často to pak vnese nový směr
do mé každodenní přípravy.
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Zaregistroval jsem Vás jako účastnici „Interpretačních kurzů“ v Litomyšli. Jak se
Vám líbí v rodišti Bedřicha Smetany?
K. V. Interpretační kurzy v Litomyšli jsou moje
srdeční záležitost! Nejen kvůli perfektní organizaci ze strany rodiny Štrausových, ale také
kvůli krásnému prostředí Litomyšle a skupině přátel, co se tam vždy sejde.
Z dřívějška o Vás vím, že nemilujete skladby od Paganiniho. Mění se časem Váš
vztah k nim?
M. P. Můj vztah ke skladbám Paganiniho
se nijak nezměnil a ani nezmění. Takovéto
skladby beru jako „nutné zlo“. Je pravda, že
se při nich člověk naučí většinu houslové
techniky, někdy i takové, kterou ani nemá
kde využít, nicméně tyto skladby z člověka
muzikanta neudělají.
Co si představujete pod pojmem „prskavka“?
M. P. „Prskavka“ je takový muzikantský pojem
o skladbě vysoce virtuosního charakteru.
Většinou jsou to skladby kratšího rázu s výskytem rychlých pasáží, spoustou dvojhmatů
až čtyřhmatů a dalších technik. Velice často
se hrávají na konci recitálů, případně jako
přídavky (má-li na to interpret ještě sílu), neboť takříkajíc zvednou publikum ze sedaček.
Zažil jsem už ale i koncert, který byl složen
pouze z „prskavek“. To pak člověk jen sedí
s otevřenou pusou. A pak jde domů a nechápe, co se vlastně stalo.
Vaším snem bylo stát se koncertním mistrem. Jak jste v jeho naplnění daleko?
M. P. Stát se koncertním mistrem je stále
mým velkým snem, ale pravdou je, že momentálně se víc soustřeďuji na trio a cvičím
prakticky jen nový triový repertoár. Nicméně
stále sleduji stránky s vypsanými konkurzy,
není jich málo a já nejsem až zas tolik vybíravý. Bohužel se poslední dobou stalo zvykem,
že se konkurz kryje s nějakým nasmlouvaným projektem. Každopádně je to stále velmi aktuální téma.
Jak jsem se přesvědčil, celá Vaše rodina
miluje fotbal. Jak se Vám po podzimu dívá
na ligovou tabulku?
M. P. Tak je nutno podotknout, že každý z rodiny na ni hledí trošku jinak. Taťka napjatě
sleduje zápasy Opavy, která mu na podzim
dělala spíš víc starostí než radosti. Přeci jen ta
sezóna po postupu do 1. ligy byla fotbalově
„koukatelnější“. Brácha Jenda má neutrální
postoj, jakožto reportér ČT to vidí objektivněji než např. David, který má „permici“
na Spartu a zatím ho nic neodradilo. I když
chodí domů ze zápasů většinou hodně naštvaný (slušně řečeno). Mamka fandí Slavii.
Sice fotbal vůbec nesleduje, ale v životě
vždycky fandí těm „slabším“. Nejdříve to její
nadšení vzniklo podle mého mínění proto,
aby mohla Davida trošku zlobit. Tato sranda
pak přerostla v to, že jsme jí museli koupit
šálu Slavie. Já jsem fotbalu na podzim moc

nestihl, byl jsem snad jen na jednom zápase,
ale myslím, že tabulka není vůbec překvapující. Jen mě mrzí, že Slavia na jaře už nebude
pokračovat v Evropské lize.
Raději zpátky k hudbě. Na co byste pozval
naše posluchače a chtěl byste něco vzkázat českotřebovskému publiku?
M. P. Myslím, že každý, kdo 11. února přijde
na koncert, nebude litovat. Určitě můžete
očekávat příjemnou, až domáckou atmosféru. Na program jsme zařadili sice i moderní
skladbu, ale není se čeho bát. A my se už těšíme, až se se všemi v krásném českotřebovském sálu sejdeme.
Děkuji za rozhovor. Jaroslav Plocek

Koncert violoncellistky Kristiny Vocetkové a houslisty Matouše Pěrušky se uskuteční v úterý 11. února 2020 od 19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.
DUO BOHÉMO
Kristina Vocetková (*1993) a Matouš
Pěruška (*1992) vytvořili duo v roce
2012 během svého studia na Pražské
konzervatoři. Momentálně studují komorní hudbu v postgraduálním programu
na Liszt Ferenc Academy of Music v Budapešti pod vedením prof. Mezö Pétera, Vocetková je zde také žákyní prof. Onczaye
Csaby.
Roku 2015 získali v Rakousku cenu Zoltána Kodályho a stali se absolutními vítězi
soutěže komorních souborů Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus
ve Vidnavě. V roce 2016 obdrželi cenu
Bohuslava Martinů a v Itálii zvítězili v soutěži Concorso Musicale città di Filadelfia
„Paolo Serrao“. Roku 2017 jim byla udělena cena za nejlepší provedení skladby
soudobého českého autora a také cena
Ignaze Pleyela. V roce 2018 vystoupili
na festivalu EuroArt, na Hudebním festivalu Antonína Dvořáka nebo v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Kutná
Hora. V roce 2019 koncertovali v Rakousku, např. v rámci ISA festivalu. Téhož roku
se stali vítězi Soutěže Nadace Bohuslava
Martinů, obdrželi cenu za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů a cenu
pro nejlepšího účastníka v kategorii „komorní soubory bez klavíru“.
Pravidelně jsou zváni ke spolupráci
do větších komorních uskupení. V minulosti koncertovali s osobnostmi jako
Miklós Perényi, Markus Schirmer, Magda
Amara, Hagai Shaham, Gilad Karni nebo
Jiří Bárta.
Oba se doma i v zahraničí velmi úspěšně
účastní také soutěží sólistů: Vocetková
např. v roce 2018 zvítězila v mezinárodní
soutěži Antona Rubinsteina v Berlíně, Pěruška – žák prof. Leoše Čepického na pražské HAMU – se kupř. roku 2014 stal vítězem mezinárodní soutěže ve Veroně.

Českotřebovský zpravodaj
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/2 sobota

IMBOLC HROMNICE
12:00–17:00 / Pravěká osada Křivolík
Přijďte přivítat první svátek jara. Těšit se můžete na prohlídku zimní osady, vyzkoušet si
zpracování dřeva replikami pravěkých nástrojů, vyrobit si svíčku „hromničku“ a společně připít na Hromovládce. Vstupné dobrovolné.
VOLEJBALOVÝ PLES
20:00 / Restaurace Na Horách
Tombola, DJ, skvělá zábava. Pořádá Sokol
Česká Třebová – volejbal ženy ve spolupráci s Geodézií Česká Třebová. Vstupné:
110 Kč. Vstupenky objednávejte na tel. č.
732 410 678.

5/2 středa

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.
6/2 čtvrtek

“MOPÍCI”
NEBOLI MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY
15:30 / Ekocentrum Podorlicko
Nově zakládaný kroužek pro zvídavé děti.
1. schůzka – porada dětí a rodičů. Kontakt Alena Šplíchalová, tel. 734 236 028,
mopici2.0@seznam.cz.
DP Jaro 2020

TRIBE-J
(experimental-rock / Hradec Králové)
LUCKY JOKE
(jazz-funk / Litomyšl)
20:00 / Modrý trpaslík
Jízdné: 80 Kč.
8/2 sobota

52. LIDOVÝ PLES
19:30 / Národní dům Česká Třebová
Zveme vás na Lidový ples do Národního
domu. K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr Combo 2 a jako již tradičně si na své
přijdou i milovníci cimbálové muziky. Zpestřením budou i taneční vystoupení od ČESKÉ BESEDY LUKAVICE a od taneční skupiny
LETS DO THIS. Na plese se také můžete těšit
na bohatou tombolu. Večerem vás svým slovem provede Jiří Holý. Vstupenky je možné
zakoupit v prodejně květin Freudl na Starém
náměstí, 200 Kč/150 Kč. Těšíme se na vás. Pořádá MO KDU-ČSL.

4/2 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.

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
19:00 / Velký sál kulturního centra
V roce 2019 uplynulo 5 let od úmrtí Petra
Hapky, jehož písňová i scénická tvorba patří k absolutní špičce toho, co za posledních
několik desítek let u nás v hudební oblasti
vzniklo. Písně z dílny Petra Hapky jsou produktem „s doživotní zárukou”, které prověřil
čas, rozhlasový éter i zájem posluchačů z dalších a dalších generací. Představení je postaveno tak, aby bylo pro diváky výjimečným
zážitkem. Vstupné: 400 Kč.
Předprodej vstupenek online na www.kcct.cz,
v Informačním centru v Městském muzeu
a 1 hodinu před začátkem u pokladny KC.

Máte rádi houby v sladkokyselém nálevu?
Myslíte si, že máte ty nejlepší? Přineste je
a společně je ochutnáme! Vstupenkou je alespoň jedna sklenka naložených hub. Pro nejlepší jsou připraveny odměny. Pořádá ČSOP
Podorlicko. Bližší informace: Jiří Grund tel.
725 734 870. Martin Mička tel. 605 964 832.

SOBOTA V MUZEU
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s dětmi, po komentované prohlídce výstavy bude k dispozici dílnička na téma zvířata.

RYBÁŘSKÝ PLES
20:00 / KC Rybník
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svoje
příznivce na tradiční Rybářský ples. K poslechu a tanci zahraje Jari-Kurri-Band. Vstupenky v ceně 180 Kč v předprodeji na tel. čísle
602 138 146 – paní Pleskotová. Bohatá tombola a občerstvení! Odvoz směr Rybník–Česká Třebová zajištěn autobusovou dopravou!

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Setkání se
uskuteční na téma Čteme kurent v němčině.
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana
Voleská.

ÚNOR 2020

10/2 pondělí

LENI – HITLEROVA FILMAŘKA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Motto: Minulost se nedá vrátit. Teď jsme
moudří všichni, protože víme, jak to celé
dopadlo. Ale rozhodnutí ve svém životě děláme jen tady a teď. Text: Valéria Schulzová,
Roman Oklešák. Režie: Triarius.
Hrají: Jana Voleská, Josef Jan Kopecký, Matěj
Jelínek, Lenka Špaisová, Jan Gregar.
BONUSOVÉ představení, pro držitele karty
předplatitele Divadelní předplatné Jaro 2020
platí snížené vstupné – bez nároku na místo. Prosím zakupte si vstupenky. Vstupné:
100 Kč, předplatitelé Jaro 2020 50 Kč.
Předprodej vstupenek na Informačním centru v Městském muzeu a 1 hodinu před koncertem v pokladně.
7/2 pátek

SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST O NEJLEPŠÍ
HOUBY V SLADKOKYSELÉM NÁLEVU
17:00 / Ekocentrum Podorlicko

ALBA, PŘÁNÍ, NOTÝSKY
14:30–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena
300 Kč, s sebou přezůvky, kurz je akreditován MŠMT, lektorka: Iveta Mutlová. Přihlásit
se můžete v kanceláři DDM Kamarád nebo
na tel. č. 736 694 671, 777 292 218.
11/2 úterý

MALÝ MUZEJNÍK
16:00 a 17:00 / Městské muzeum
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Setkání se uskuteční na téma Mydlář. Cena každé lekce je
20 Kč. Lektor: Bc. Pavla Šedivá.
KPH – 58. koncertní předplatné,
513. hudební večer
KRISTINA VOCETKOVÁ
A MATOUŠ PĚRUŠKA
DUO BOHÉMO
19:00 / Malá scéna
Violoncellistka Kristina Vocetková (*1993)
a houslista Matouš Pěruška (*1992) vytvořili
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duo v roce 2012 během svého studia na Pražské konzervatoři. Jsou vítězi několika domácích i mezinárodních soutěží a získali mnohá
ocenění. Pravidelně jsou zváni ke spolupráci
do větších komorních uskupení. Na koncertu
zazní např. skladby W. A. Mozarta, B. Martinů
nebo I. Pleyela. Vstupné: 150 Kč.
13/2 čtvrtek

2. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:
TECHNIKA NAŠÍVANÝCH ČTVERCŮ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Sylva Pagáčová. Pomůcky: šicí
stroj (lze zapůjčit) a šicí potřeby, nařezané čtverce v cm: 25 × (5×5) různé barvy,
jednostranně zažehlovací silnější vliselin,
ronar, ronofix, 4 m proužku širokého 5 cm
a zakladač 2–2,5 cm (možnost využití na dílně). Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka
a 60 Kč ostatní účastníci. Další informace
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

Seznamovací lekce aneb Povídání s porodní
asistentkou Bc. Lenkou Jasanskou, vstupné
ZDARMA.
19/2 středa

ŠACHOVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
13:30–16:00 / Městská knihovna – Teenspace
Šachový oddíl Česká Třebová vás zve na šachové odpoledne do městské knihovny.
Vhodné pro děti od 6 let. Přijďte se seznámit
s touto zajímavou hrou. Co vás čeká? Naučíte
se tahat figurkami, vyzkoušíte si jednotlivé
úlohy, dostanete odměnu a diplom.

14/2 pátek

HANKA KOSNOVSKÁ
A VERONIKA HLOŽKOVÁ
20:00 / Modrý trpaslík
Hanka Kosnovská je frontwoman kapely NIL,
sólová interpretka a host Pražského Výběru. Na podzim 2017 vydala autorské album
„Jiná” v češtině, na kterém se sama doprovází na klavír. S touto deskou Hanka koncertuje
za doprovodu Veroniky Hložkové. Jedinečné
vystoupení nejen pro zamilované, na kterém
zazní série coverů jak jinak než od srdíčka!
Jízdné: 100 Kč.
15/2 sobota

KARNEVAL NA LEDĚ
15:00 / Zimní stadion
Přehlídka masek, soutěže, tancování, tombola a krasobruslařské vystoupení. Pořádá Krasobruslařský klub Česká Třebová.
16/2 neděle

TANEČNÍ ODPOLEDNE
S MALÝM TANEČNÍM ORCHESTREM
14:00 / Malý sál kulturního centra
Vstupné: 60 Kč.
18/2 úterý

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního
okruhu. Setkání se uskuteční na téma Mezi
divadlem a hmotou (Happening, performance a koncept ve výtvarném umění). Cena
každé lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila
Kesselgruberová, Ph.D.
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
17:30 / ROSA rodinné centrum
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surdního, krutého i něžného světa bláznů,
pierotů a blouznivců…
Není němý
Kapela v původní formaci hrála ethno folk
s příměsí punku, ale s nástupem bicí soupravy se styl přetvořil ve svižný alternativní
punk. Kapela si zakládá na českých textech,
jejich tvorbu ovlinily kapely jako Už jsme
doma, Znouzectnost nebo Traband. V současné době se kapela pohybuje na pomezí
dream a mystic. Jízdné: 130 Kč.
23/2 neděle

OBUŠKU Z PYTLE VEN
15:00 / Malá scéna
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen
po bezpracném životě, bohatství a moci.
Napravit všechny špatnosti je velká práce
i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane
zázračný ubrousek a beránka snášejícího
zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená
dvojička hostinských, která ho nestydatě
okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený
výprask. Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské
diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
Vstupné: 70 Kč. Předprodej vstupenek na Informačním centru v Městském muzeu a 1 hodinu před představením.
24/2 pondělí

Z CEST, TENTOKRÁT I ZA KAMENY (SEVEROZÁPAD USA, ALBERTA A BRITSKÁ
KOLUMBIE V KANADĚ)
17:00 / ZŠ Habrmanova
Přednáška Mgr. Martina Tyče a Mgr. Veroniky
Koubové. Pořádá Mineralogický klub Česká
Třebová v pracovně přírodopisu na ZŠ Habrmanova.
21/2 pátek

DISKOPLES
20:00 / sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
1. FC Rejlov pořádá diskoples. K tanci a poslechu hraje DJ Jarda Brejl. Vstupné: 200 Kč.
Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.:
608 884 671.
PRVNÍ HOŘE
(futuristický punk / jazzový kabaret)
NENÍ NĚMÝ
(alternative-ambient / Bojkovice)
20:00 / Modrý trpaslík
První hoře
Přední česká alternativní kapela, která bývá
řazena mezi průkopníky progresivního
nebo avantgardního rocku. Na kontě má již
šest alb, mnohá ocenění včetně ceny Anděl
a stovky koncertů a festivalů. Zkuste se ponořit do jejího specifického, tajemného, ab-

NERODIČ
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Ve svém snímku se dokumentaristka Jana
Počtová především pomocí příběhů svých
známých snaží nalézt odpověď na otázku:
mít, nebo nemít děti? A do jakých podmínek
je správné je přivést? Mozaika netradičních
forem (ne)rodičovství naznačuje, že výchova
dětí už dnes není nezbytně záležitostí biologických rodičů a nevyžaduje ani tradiční rozdělení rolí na matku a otce. Česká republika,
2017, 83 min. Vstup zdarma.
25/2 úterý

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. Setkání se uskuteční na téma
Třebovské chalupy. Cena každé lekce je
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.
DP Jaro 2020
ANNA KARENINA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Vášnivý příběh o niterné podstatě lásky.
Světově proslulý román Lva Nikolajeviče Tolstého nás inspiroval k tvorbě dramatizace,
ve které se odvíjejí dva hlavní proudy příběhu. První příběh je příběhem vášnivé, ale sebezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade
otázku: „Proč?” V druhém se před námi odví-
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jí milostné tápání, jehož pravdivost a čistota
vede k naplnění a štěstí. Vstupné: 380 Kč.
Hrají: P. Drtinová, A. Dušková, P. Herold,
P. Kryl, M. Menšík. Režie: Iveta Dušková.
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.
26/2 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.
ŠKOLA HROU
16:00–17:00 / ZŠ Nádražní 1. stupeň
Vzdělávací program pro předškoláky. Aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového
vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností. V učebnách
1. stupně ZŠ v Komenského ulici. Přijďte si
s dětmi vyzkoušet, že učení je radost!
HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ
18:00 / Malá scéna
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

Závodu se zúčastní jak nejmladší krasobruslaři, tak i dospělí. Přijďte podpořit nejen naše
krasobruslařky v sobotu od 8 do 20 hodin.
V neděli od 8 do 16 hodin mezioddílové
krasobruslařské závody „projektu Bruslička“
již potřetí v České Třebové. Zveme všechny
fanoušky zimních sportů, aby přišli podpořit
mladé krasobruslaře a krasobruslařky na jejich cestě za cennými kovy. Více informací
na www.kraso-ct.cz. Vstup zdarma!
10–14/2

POHÁDKOVÁ VÝHRA
10:00 / Velký sál kulturního centra
Filmový festival pro děti. Každý návštěvník
si musí zakoupit alespoň jeden los za 20 Kč,
který je zároveň i vstupenkou. Po každém
představení budou vylosovány zajímavé
ceny. Akci pořádá Kulturní centrum a DDM
Kamarád Česká Třebová.
Program:
10. 2. Velké dobrodružství Čtyřlístku
11. 2. Jak vycvičit draka 3
12. 2. Pat a Mat ve filmu
13. 2. Lví král
14. 2. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Otevřeno od 9:00 hod. Vstupné: 20 Kč
na místě.

SPOLU NA CESTĚ VIETNAMEM
20:00 / Modrý trpaslík
Přednáška. Vyprávění o tříměsíční cestě Vietnamem. Vystupte z komfortu a přidejte se
na cestu plnou příběhů, fotografií, zážitků
a smlouvání… Jízdné: 40 Kč.

KRASOBRUSLAŘSKÝ SUPERVÍKEND
Zimní stadion Česká Třebová
Krasobruslařský klub Česká Třebová Vás
zve na první celorepublikové krasobruslařské ISU závody v České Třebové, pořádané
v rámci 3. ročníku Českotřebovské piruety.

REKORDY A KURIOZITY
ZE SVĚTA ZVÍŘAT – SAVCI
Městské muzeum
Interaktivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je zaměřena na zajímavosti ze života savců a zážitkovým způsobem
přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní.
Pro školy je možné objednat doprovodný
program. Výstava potrvá do neděle 15. března 2020.
12/2–8/3

TŘEBA TŘEBOVÁ
PRŮŘEZ TVORBOU
RADKY A VLASTIMILA VODÁKOVÝCH
Výstavní síň kulturního centra
Akademičtí malíři a textilní výtvarníci Radka
a Vlastimil Vodákovi se už padesát let zabývají kresbou, malbou, tapiseriemi a tvorbou
hraček.
Na výstavě Třeba Třebová se představí rozměrnými tkanými tapiseriemi, šitými reliéfními panó a objekty tkanými a paličkovanými
autorskou technikou z drátů. Vernisáž se
uskuteční 11. 2. 2020 v 17:00 hodin. Otevřeno denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

KINO SVĚT
1/2 sobota

28/2 pátek

1–2/2

24/1–15/3

ÚHEL POHLEDU
Městská knihovna
Výstava fotografií Kamily Šefcové.

PUNČOCHOVÝ SKŘÍTEK
15:30–20:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena
150 Kč lektorné (materiál na výrobu skřítka se
platí zvlášť lektorce), s sebou přezůvky, lektorka Romana Obdržálková. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel. č.
736 694 671, 777 292 218.

VÍCEDENNÍ AKCE

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

leden–březen

27/2 čtvrtek

HUDEBNÍ VÝCHOVA NO. 3
AKA HIP HOP IN DA TRPASLÍK
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.
Live rap: 5mcz (Pardubice)
Dela Neri a Tom Hog (Moravská Třebová)
DJs: DJ Guy-G, mMek

VÝSTAVY

28–29/2

NOCOVÁNÍ V ROSE
ROSA rodinné centrum
Nocování v Rose v karnevalovém stylu
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 25. 2. 2020. Bližší informace: tel.
603 788952, 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.

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
(ČÍNA) 2D
17:00
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali
do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem
nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se
naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává malé
vlčátko Feifei, které se chce stát statečným
bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet
na cestě za bratry. Mezitím mají Brumla a Vick
starostí nad hlavu s kmenem domorodců,
jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka.
Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět
domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké
ještě nezažili, právě začíná! Režie: L. Ding.
Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, český dabing, 90 min. Vstupné: 110 Kč.
pokračování na další straně >

15
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3/2 pondělí

GENTLEMANI (USA) 2D
19:00
Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey),
který se snaží prodat svoje impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. Dále hrají: C. Farrell, H. Grant... Mládeži přístupno od 15 let, akční, krimi, titulky,
113 min. Vstupné: 130 Kč.
5/2 středa

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR, SR) 2D
19:00
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru
nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít
k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene
seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se
stává múzou. Viktor je však posedlý nejen
Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá
nový směr. Když potká okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka (Branislav Trifunović)
a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jejich soužití je téměř idylické až
na to, že jejich vztah je pod drobnohledem
Markovy tchyně Evy (Eliška Balzerová), která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky. Režie: M. Ferencová. Mládeži přístupno
od 15 let, komedie, romantický, 107 min.
Vstupné: 110 Kč.

10/2 pondělí

MODELÁŘ (ČR) 2D
19:00
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují
prosperující půjčovnu dronů, se odehrává
v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný
Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní
o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor
Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze
zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou
do mnoha oblastí lidského konání, kam by
se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří
prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují
elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu
Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden
z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu
úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat. Režie: P. Zelenka. Mládeži přístupno
od 15 let, drama, komedie, psychologický,
109 min. Vstupné: 130 Kč.

8/2 sobota

SUPER MAZLÍČCI (NĚMECKO) 2D
17:00
Animovaný rodinný příběh od režiséra Rein
harda Kloosse (Hurá do Afriky!). Starosta
města se totiž zbláznil. Rozhodl se vyhnat
všechny živé obyvatele a z jejich domova
udělat město robotů. Mládeži přístupno,
animovaný, rodinný, český dabing, 89 min.
Vstupné: 120 Kč.
16

14/2 pátek

BIO SENIOR
KAREL SVOBODA – ŠŤASTNÁ LÉTA (ČR) 2D
17:00
Filmový dokument o českém hudebním géniovi – Karlu Svobodovi natočil jeho syn Petr
Klein Svoboda. Dokument sleduje život slavného skladatele očima jeho syna. Známého
autora oblíbených písní poznáme blíže než
kdy předtím. Uvidíme oficiální archivy, ale
i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti skryté.
Součástí dokumentu jsou i unikátní záběry
z domácího videa, kde uvidíme, že pracovní
život a ten soukromý byly pro skladatele zcela prolnuté. Mezi pozvanými hosty uvidíme
Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodora Pištěka a další hvězdy české i světové kultury. Režie: P. K. Svoboda. Mládeži přístupno
od 12 let, dokumentární, 90 min. Vstupné:
60 Kč.
15/2 sobota

7/2 pátek

BIO SENIOR
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (USA) 2D
17:00
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa
vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku
Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. Režie: J. Lee, Ch. Buck. Mládeži přístupno, animovaný, český dabing,
139 min. Vstupné: 60 Kč.

tajemství… Hrají: T. Roth, C. Owen, C. McCormack... Režie: F. Girard. Mládeži přístupno
od 12 let, thriller, drama, hudební, titulky,
113 min. Vstupné: 120 Kč.

12/2 středa

PÍSEŇ JMEN (KANADA) 2D
19:00
Martin poznal svého adoptivního bratra
Dovidla v devíti letech, kdy v Evropě zuřila druhá světová válka. Dovidl, stejně starý
polský Žid, který našel útočiště v jeho rodině, byl neuvěřitelně nadaným houslistou.
Ve svých jednadvaceti letech měl zažít svůj
velký londýnský debut, ale těsně před ním
záhadně beze stopy zmizel, což velice zostudilo celou jeho rodinu. Skoro po čtyřiceti
letech je Martin svědkem představení mladé
houslistky a je překvapen, protože pozná, že
tuto partituru ji nemohl naučit nikdo jiný než
Dovidl. To ho přiměje vydat se na dalekou
cestu, která jej dovede k odhalení šokujícího

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
(KANADA) 2D
17:00
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému
automobilovému závodu, Marshall, Rubble,
Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky
vytvořily servisní technický tým pro svého
oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. Jejich závodnický hrdina
se ovšem nešťastnou náhodou zraní, nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj,
se obrátí na svého největšího obdivovatele
a fanouška – na Marshalla! Marshall tak musí
překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší
tlapkou a závodníkem. Závodnický film pak
doplní i dvě nejnovější epizody, ve kterých si
tlapky zkusí poradit s utrženým obrovským
balónem a taky je čeká jedno pavoučí dobrodružství. Úkolů je více než dost, takže tlapky
vzhůru do akce! Režie: Ch. E. Bastien. Mládeži
přístupno, animovaný, český dabing, 70 min.
Vstupné: 120 Kč.
17/2 pondělí

CHLAP NA STŘÍDAČKU (ČR) 2D
19:00
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší
dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá
a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit
a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její
plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si
rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa
na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě
ženy představí tento nový způsob života
Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou
věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfekt-
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ní plán, tedy jeden týden se svou ženou, ten
druhý zase s milenkou, se nakonec může
ukázat jako noční můra pro všechny. Hrají:
J. Langmajer, I. Chýlková, I. Janžurová… Režie: P. Zahrádka. Mládeži přístupno od 12 let,
komedie. Vstupné: 130 Kč.
19/2 středa

25 KM/H (NĚMECKO) 2D
19:00
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách se dva bratři, Christian (43) a Georg (45), setkávají na pohřbu
svého otce. Počáteční pěstní souboj přímo
na hřbitově, pozdější spočinutí v rodném
domě prolité množstvím pálenky a okořeněné partičkou ping-pongu na život a na smrt
– to vše nakonec vede bratry k osudovému
rozhodnutí. I cesta může být cíl, a tak se
oba bratři v emocionálním (i alkoholovém)
opojení vydávají na výlet, o kterém snili už jako kluci. Na výlet skrz celé Německo
na stařičkých mopedech s rychlostí omezenou na 25 km/h. Začíná cesta plná vrcholů
a pádů, bratrského oddalování i sblížování,
humoru i hledání smyslu života... Hrají: L. Eidinger, B. Mädel... Režie: M. Goller. Mládeži
přístupno od 12 let, komedie, road movie,
titulky, 116 min. Vstupné: 80 Kč.
22/2 sobota

JEŽEK SONIC (USA, JAPONSKO) 2D
17:00
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého
lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma (James
Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat
stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak
po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou
bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního
výpadku najme toho vůbec nejschopnějšího
génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika
(Jim Carrey). A ten velmi brzy zavětří Sonicovu stopu. Režie: J. Fowler. Mládeži přístupno,
animovaný, komedie, dobrodružný, český
dabing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.
24/2 pondělí

FANTASY ISLAND (USA) 2D
19:00
Ve filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění charismatický pan Roarke
v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu
tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby
si útěkem zachránili život. Hrají: Maggie Q.,
P. Doubleday... Režie: J. Wadlow. Mládeži pří-

stupno od 15 let, akční horor, dobrodružný,
mysteriozní, titulky. Vstupné: 120 Kč.
26/2 středa

SRDCOVÁ KRÁLOVNA (DÁNSKO, ŠVÉDSKO) 2D
19:00
Úspěšná právnička Anna žije v krásném
moderním domě se dvěma dcerami a manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život
ohrozí až příchod Petrova problematického
náctiletého syna z předchozího vtahu, s nímž
Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být
pouhým flirtem, se rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s ničivými důsledky… Hrají: T. Dyrholm,
G. Lindh, M. Krepper... Režie: M. El-Toukhy.
Mládeži přístupno od 15 let, drama, titulky,
127 min. Vstupné: 110 Kč.

a s její pomocí chce Espen zachránit život
krále i královny i svých bratrů. Hrají: V. Enger,
E. Harboe... Režie: M. B. Sandemose. Mládeži
přístupno, fantasy pohádka, český dabing,
99 min. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Uzávěrka příštího čísla
je 14. února 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
ÚNOROVÉ PLESY

28/2 pátek

BIO SENIOR
BOHEMIAN RHAPSODY
(VELKÁ BRITÁNIE, USA) 2D
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny
prostřednictvím jejich revolučního zvuku
a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock
You“, „We Are the Champions“ nebo právě
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná
bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba
byla a stále je ohromnou inspirací pro celý
svět. Režie: B. Singer, D. Fletcher. Mládeži přístupno od 12 let, životopisný, drama, hudební, titulky, 134 min. Vstupné: 60 Kč.
29/2 sobota

CESTA ZA ŽIVOU VODOU (NORSKO) 2D
17:00
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek Cesta
za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali
dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry,
krásnou a odvážnou princeznu Kristin. Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud
nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik a královna Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi
bratři. Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi
do nejhlubšího vězení a čekají na popravu.
To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob,
jak chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí
princeznu Kristin, aby se s ním vydala hledat
bájný zámek Soria Moria, který je prý celý postaven z ryzího zlata. Zde se podle dávných
pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody
17

ORGANIZACE / ÚNOR 2020

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin

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 4. února 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Čteme kurent v němčině.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana
Voleská.

KULTURNÍ CENTRUM
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 18. února
2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Mezi
divadlem a hmotou (Happening, performance a koncept ve výtvarném umění).
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba
se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

SEMINÁŘ PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY
MUZEA „MALÝ MUZEJNÍK“

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ

Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se
uskuteční v úterý 11. února 2020, 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, tentokrát na téma Mydlář.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba
se předem registrovat).
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

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 25. února 2020 od 17 hodin, tentokrát
na téma Třebovské chalupy. Cena každé
lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem
registrovat). Lektor: Martin Šebela.

V ROCE 2020 VÁS MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
POZVE NA TYTO VÝSTAVY:
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – savci

Interaktivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální péči z. s. zaměřená na zajímavosti ze života savců přibližuje zážitkovým způsobem dovednosti, které jsou jim vlastní.
Vernisáž proběhne 23. ledna, výstava potrvá do 15. března 2020.

Neoprašujeme!

Výstava zaměřená na muzejní činnosti, o kterých běžný návštěvník často ani neví.
Vernisáž proběhne 2. dubna, výstava potrvá do 24. května 2020.

Perpetuum mobile

Unikátní interaktivní putovní výstava Aleše Drašnara ze Slavoňova, mapující odvěkou
lidskou touhu po čisté energii.
Vernisáž proběhne 11. června, výstava potrvá do 30. srpna 2020.

Jiří Josefík

Výtvarná výstava při příležitosti nedožitých 100. narozenin českotřebovského rodáka,
akademického malíře a restaurátora Jiřího Josefíka (1920–2006).
Vernisáž proběhne 17. září, výstava potrvá do 8. listopadu 2020.

Tradiční vánoční výstava

Výstava betlémových celků z muzejních i soukromých sbírek.
Vernisáž proběhne 29. listopadu 2020, výstava potrvá do 3. ledna 2021.
Ke každé výstavě se bude konat program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu, přesný termín bude zveřejněn na plakátech a na webových stránkách muzea
(www.mmct.cz).
Pro školní kolektivy bude ke každé výstavě připraven doprovodný program.
Otevřeno denně mimo pondělí 8–18 hodin.
Změna vyhrazena!

Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz.
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
6. 3. Na správné asdrese – DS Hýbl,
11. 3. DP – Plný kapsy šutrů,
15. 3. Zlatovláska – pohádka,
19. 3. Karel Plíhal – recitál,
22. 3. Taneční odpoledne,
24. 3. KPH – Kateřina Englichová
a Vilém Veverka (harfa a hoboj),
31. 3. Velikonoční výstava výrobků

Městské muzeum
Česká Třebová
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

VÝSTAVA
Interaktivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Rekordy a kuriozity ze
světa zvířat – savci je zaměřena na zajímavosti ze života savců a zážitkovým způsobem
přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní.
Výstava potrvá do neděle 15. března 2020.
Pro školy je možné objednat doprovodný
program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 8. února 2020
od 15 do 16:30 hodin. Po komentované
prohlídce bude k dispozici dílnička na téma
zvířata.
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Lednová výstava ve výstavní síni KC Dění v krajině představila malby Tomáše Šmilauera / foto: Michal Horák

AKCE NA ODDĚLENÍ TEENSPACE
ZAPAŘ SI S KNIHOVNICÍ
6. 2., 20. 2., 27. 2. (čtvrtek), 12:30–18 hod.
Přijď zapařit s knihovnicí hry na X-boxu.
OFFLINE DAY
3. 2. (pondělí), 12:30–18 hod.
Odpoledne plné deskových her a zábavy
ROBOKROUŽEK
5. 2., 19. 2., 26. 2. (středa), 16–18 hod.
Postav a naprogramuj si svého robota
s týmem.
PŘIJĎ SE SEZNÁMIT S OZOBOTEM
17. 2., 24. 2. (pondělí), 12:30–18 hod.
Víš, co je to ozobot? Přijď se s ním seznámit. Naučíme se ho ovládat a vyzkoušíme,
co umí. Sám mu určíš cestu, kterou se
bude pohybovat. Těšíme se na TEBE.
ŠACHOVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
19. 2. (středa), 13:30–16 hod.
Šachový oddíl Česká Třebová vás zve
na šachové odpoledne na oddělení Teenspace do městské knihovny. Vhodné pro
děti od 6 let.
Přijďte se seznámit s touto zajímavou
hrou. Co vás čeká? Naučíte se tahat figurkami, vyzkoušíte si jednotlivé úlohy, dostanete odměnu a diplom.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NERODIČ
„Jako malá jsem snila, že jednou budu mít
velkou rodinu. Místo toho nenápadně stárnu
a postupně ztrácím iluze. A kolem sebe pozoruju, že v tom rozhodně nejsem sama,“ říká česká
dokumentaristka Jana Počtová, která na sebe
upozornila již například dokumentem Generace Singles. Ve svém novém snímku se především pomocí příběhů svých známých snaží
nalézt odpověď na otázku: mít, nebo nemít
děti? A do jakých podmínek je správné je
přivést? Mozaika netradičních forem (ne)rodičovství naznačuje, že výchova dětí už dnes
není nezbytně záležitostí biologických rodičů a nevyžaduje ani tradiční rozdělení rolí
na matku a otce.
Režie: Jana Počtová. Země původu: Česká
republika. Rok výroby: 2017. Stopáž: 83 min.
Promítáme v pondělí 24. února od 18 hodin v přízemí knihovny (Teenspace).
Vstup zdarma.

PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA NOC S ANDERSENEM
27.–28. března od 17:30 hodin
Každoroční nocování dětských čtenářů
v městské knihovně, letos na téma Vítejte
v Bradavicích. Oslavíme 20 let od vydání první knihy Harry Potter v České republice.
Určeno pro děti z 1.–5. třídy, bližší informace
a přihlášky na oddělení pro děti. Nutná registrace předem.
Registrace do 15. března nebo do naplnění kapacity. Přednost mají děti, které se této
akce ještě neúčastnily.
Vstupné 200 Kč.
Další informace poskytne Markéta Klusoňová
marketa.klusonova@moderniknihovna.cz.

Omezení provozu
V úterý 18. února bude celá knihovna otevřena až od 12:30 hodin.
Další informace naleznete na webové stránce https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo
https://www.facebook.com/mekct/.
Psát
můžete na info@moderniknihovna.cz nebo
volejte na tel. 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).
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ROZNÁŠENÍ A ROZDÁVÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Tradiční akce k rozdávání Betlémského světla uspořádali skauti ze skautského střediska
Javor v České Třebové. Plamínek, který je každoročně přivezen až z betlémské jeskyně,
jsme v předvečer Štědrého dne roznášeli lidem ve městě a na Štědrý den dopoledne ho
rozdávali příchozím na Starém náměstí.
S roznášením plamínku, symbolizujícího pohodu, klid i víru, jsme začali v domově seniorů za zpěvu vánočních koled a dále jsme
pokračovali za několika oldskauty, přáteli,
rodinami i všemi, kteří si od nás světýlko objednali.
Na Štědrý den dopoledne jsme pokračovali na Starém náměstí, kam si pro Betlémské
světlo přišel opravdu hojný počet lidí.
Jsme rádi, že zde máme takovou tradici, která umí vykouzlit nejednomu člověku úsměv
na tváři.

Rozdávání Betlémského světla

Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.,
www.javorct.cz, facebook: @javorct

I V ROCE 2019 JSME TÁHLI
ZA JEDEN PROVAZ
V loňském roce se poprvé po deseti letech
nekonal Podzimní benefiční ples, to však
v žádném případě neznamenalo, že bychom
zaháleli. Masopustní veselí, Loučení s létem,
Vítání podzimu, Čertovská besídka a Vánoční
tvořivá dílna, to je pouze výčet akcí, které během roku proběhly v prostorách Sociálních
služeb Česká Třebová. Nebyla to však pouhá
setkání, ale příjemně strávený čas se seniory
či klienty Týdenního stacionáře. Zpívali jsme,
poslouchali hudbu, malovali šátky, tvořili vánoční přání či pozvali mezi nás anděla, čerta
a Mikuláše.
S širokou veřejností jsme se setkali
na 5. Benefičním notování, kde našimi hosty
byl Taneční orchestr Základní umělecké školy
a děti z Naděje s Tradiční a přitom současnou
romskou pohádkou.
Šťastný konec má projekt Za jeden provaz
pro Verunku. V závěru loňského roku byla
zahájena dlouho očekáváná rekonstrukce
bezbariérové koupelny, a to především díky
vám, štědrým dárcům.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem,
kteří se zapojili do aktivit spolku, jak členům,
tak dobrovolníkům. Velký dík také patří městu Česká Třebová za finanční podporu. Nesmím opomenout spolupracující organizace,
kde jsme vždy vítáni s otevřenou náručí, čehož si moc vážíme.
V těchto dnech plánujeme rok 2020, rádi bychom navázali na tradici Podzimních benefičních plesů a nadále věnovali čas druhým.
Naším cílem je, aby se i široká veřejnost nebála přijít mezi nás a zakusit, jak chutná dobrý pocit z dobrovolnictví.
Aktuální informace najdete na naší webové
stránce www.zajedenprovaz.cz a facebookovém profilu spolku. Těšíme se na setkání
s vámi.
Anna Borková, předsedkyně Za jeden provaz, z. s.
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Tříkrálový koncert se konal 11. ledna 2020 v kostele sv. Jakuba Většího

BOŽÍ TVÁŘ
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho
bych měl strach? Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvou výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou
neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj,
Bože, moje spáso. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydávej mě
zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší. Jak bych nevěřil,
že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.
Žalm 27, 1.7-14
Tento žalm je plný naděje a důvěry, a to i ve chvíli, kdy ten, kdo takto k Bohu volá, je pod tlakem nepříznivých okolností a nepřátelského jednání. Je připisován králi Davidovi a můžeme
v něm vidět odraz jeho životního příběhu a zkoušek, kterými procházel, ale také svědectví
o víře, která ho v těchto zkouškách podržela. I pro nás je tak výzvou, abychom nepřestali hledat Boží tvář, i když se nám zdá skrytá za temnými událostmi, které na nás někdy doléhají. Je
povzbuzením, abychom se nevzdali víry ani ve chvíli, kdy nás opustí třeba i naši nejbližší. Je
ujištěním, že Bůh nás neopustí, ale ujme se nás.
Tento žalm však v sobě nese také proroctví, které se podle naší víry naplnilo v Pánu Ježíši
Kristu. Zvedli se proti němu křiví svědkové, jeho nejbližší ho opustili, byl vydán zvůli násilníků.
Ano, zdálo se, že ho opustil i jeho nebeský Otec. A přece tahle cesta neporozumění, odmítnutí, nepřátelství a kříže, kterou z lásky k nám celou prošel, se zároveň stala zjevením tváře
neviditelného Boha, a to právě ve tváři Ježíše Krista, který se pro nás obětoval. Boží tvář tak
pro nás není jen tváří laskavého Otce, který se k nám sklání, ale také tváří spolu s námi, pro
nás a za nás trpícího Syna a našeho lidského bratra. Naděje na spásu, na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých je tak úzce spjata s láskou, která se nevyhnula kříži a která jediná dokáže
zahnat strach. Kéž ji i vy ve svém životě zakusíte!
Štěpán Klásek, Církev československá husitská

SLUŽBY / ÚNOR 2020

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU 2020
Letošní jubilejní 20. Tříkrálová sbírka přinesla
nejen radost a požehnání do našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi
z našeho okolí, kteří ji potřebují. Sbírka je
také krásnou ukázkou toho, že dokážeme
i v dnešním světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce
lidí vidí v TS smysluplnou akci, do které se
obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá nádhernému
stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto
mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných
peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci,
nebo přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH
www.uo.charita.cz.
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni
26. 2. 2020 na divadelní představení „Zapomenutá pohádka“ v 17 h v Klubu Na Střelnici,
Karla Čapka 374, Králíky.
Markéta Drmotová

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. Cenu
přepravy a podmínky využití zjistíte
na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo
na telefonním čísle pro objednání.

Tým pracovníků PDZ Ústí nad Orlicí

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
STŘEDISKA PÉČE
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
„Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.“ (Paulo Coelho) Nový rok
2020 se již naplno rozběhl. Stále je však čas
se na chvilku zastavit a zamyslet se nad rokem minulým.
My z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ)
jsme ho strávili jízdami po okrese za těmi,
kteří mnohdy ztratili kvůli duševní nemoci
práci, rozpadly se jim vztahy či nemohou trávit volný čas, jak by chtěli. Proč to děláme?
Věříme tomu, že duševní nemoc by neměla
vést k izolaci a vyřazení z běžného způsobu
života. Podporujeme klienty tak, aby mohli
vést samostatný život, ve svém přirozeném
prostředí. Snažíme se, aby mohli uskutečnit také nějaký svůj sen. To se děje různými
způsoby. Pátráme na internetu a hledáme
během schůzek společně lepší práci. Sestavujeme inzerát k seznámení s novým partnerem. Scházíme se v socioskupině a společně
se učíme dívat se na věci jinak. Jdeme do posilovny s tím, kdo se tam sám obává a chce se
osmělit. S dalším člověkem třeba i několikrát
navštěvujeme knihovnu, aby pak mohl s větší jistotou chodit sám.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ÚNOR 2020
1.–2. 2. 2020 MUDr. Martinková Blanka, Choceň, Pernerova 1573, tel. 465 471 692
8.–9. 2. 2020 MUDr. Polzerová Dana, Ústí nad Orlicí, Třebovská 140, tel. 465 524 087
15.–16. 2. 2020 MUDr. Podgorný Radim, Vysoké Mýto, Gen. Závady 116, tel. 465 423 957
22.–23. 2. 2020 MUDr. Moučková Sylva, Choceň, Dolní 253, tel. 720 699 489
29. 2.–1. 3. 2020 MUDr. Ráčková Jana, Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075, tel. 465 524 127

Jsme u toho, když se stávají zpěváky, cestovateli a poznávají nové přátelé. Toto všechno jsme mohli sledovat v červnu při pobytu
u Sečské přehrady, kde jsme společně strávili
3 dny. Užili jsme si tu krásných výletů, večerního muzicírování i společného kuchtění.
Za našimi klienty jezdíme mnoho kilometrů,
a to i do míst, kde je veřejnou dopravou složité se dostat. Bez automobilu by takové cesty byly často komplikované. A tak jsme rádi,
že se nám podařilo díky Pardubickému kraji
a soukromým firemním dárcům na Burze filantropie získat prostředky na nákup dalšího
vozu.
Své nadšení vkládáme také do vzdělávacích
a osvětových programů určených veřejnosti.
V rámci Týdnů duševního zdraví jsme zorganizovali představení Simony Babčákové
o duševním zdravím. Uskutečnili jsme besedy v dílně Neratov, pro Policii ČR a také
na gymnáziu v České Třebové.
Nyní už se těšíme na to, co nás čeká v roce
2020. Co člověk, to jiný sen. A my vám všem
za tým PDZ Ústí nad Orlicí přejeme, ať se vám
podaří v nové dekádě sny naplnit.
Michaela Venclová,
Středisko péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice
v Ústí nad Orlicí. 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 2020 služby
sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ:
11. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6. 2020
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 e-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.
Facebook: Audiohelp z.s.
Zuzana Poláková

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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INFORMACE Z OBČANSKÉ PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Začátkem roku přicházejí v účinnost novinky, které během loňského roku schválila vláda. Pro
letošní rok tu máme tyto změny:
Vláda schválila nárůst minimální mzdy o 1.250 Kč. Od 1. 1. 2020 minimální mzda činí
14.600 Kč.
Vláda taktéž schválila zvýšení důchodů. Navýšení bude v rozmezí 617 Kč až 1.137 Kč. Důchody se zvýší automaticky od lednové splátky, netřeba o zvýšení žádat. Důchodci starší 85 let
budou mít navíc měsíční důchod vyšší o 1 000 Kč, důchodci starší 100 let o 2 000 Kč.
Rodičovský příspěvek se zvyšuje na částku 300 000 Kč, pro vícerčata na 450 000 Kč.
Tato změna se týká těch rodin, které aktivně čerpají po 1. 1. 2020 rodičovský příspěvek či
od 1. 1. 2020 čerpat začnou.
Přesná částka navýšení pro jednotlivé rodiny bude záviset na věku dítěte, na předchozích
příjmech rodičů a na výši vyčerpaného původního rodičovského příspěvku. Některé rodiny
tedy nestihnou vyčerpat celkovou dorovnanou částku 80 000 Kč.
E-neschopenky. Změna se dotkne pouze „neschopenek“ (rozhodnutí o dočasné pracovní
neschopnosti). Ostatní nemocenské dávky se budou nadále zpracovávat v papírové podobě.
Veškeré informace o nemoci či úrazu budou lékařem zaznamenávány elektronicky a zaměstnavatel do nich může prostřednictvím ePortálu nahlédnout. Lékař pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz
nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

Vytvářejte obsah i vy!
Těšíme se na vaše příspěvky a pozvánky
na akce. Uzávěrka pro příští vydání je
14. února.
Příspěvky posílejte
na redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz.
Ceník inzerce i archiv starších čísel
najdete na webových stránkách
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz.

INZERCE
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Poslední měsíc loňského roku – prosinec 2019 se nesl v duchu předvánočních příprav. Senioři
se mohli zúčastnit tvořivých dílen a vyrobit si vánoční dekorace, na hudebních akcích se zaposlouchat do vánočních písní a koled, nebo si společně se svými známými z Domova vyrazit
na výlet. Každý si z bohaté předvánoční nabídky mohl vybrat podle své vlastní chuti a zájmu.
První akcí v měsíci prosinci byl ve středu 4. 12. Výlet na Vánoční výstavu v kulturním centru.
Uživatelé Domova se těšili nejen na krásné výrobky a vánoční dekorace, ale i na Unzeitigův
betlém, vystavený v přízemí kulturního centra. Příjemným překvapením byla i výstava Dva
pohledy na jeden svět, která se ve výstavní síni kulturního centra konala také.
Následující den, ve čtvrtek 5. 12., v Domově proběhly akce hned dvě. Dopoledne se v prostorách bufetu sešli se seniory žáci ze základní školy Habrmanova. Přichystali si vánoční písničky,
doprovázené dvěma kytarami a drobné pohoštění ke kávě. Uživatelé si se školáky zazpívali
a potom i společně poseděli a popovídali si.
Odpoledne následovala Mikulášská nadílka. Celkem se Domovem pohybovaly 3 mikulášské
party, dohromady s 10 čerty a 4 anděly. Navštěvovaly jednotlivé pokoje a každého uživatele
nebo uživatelku obdarovaly nadílkou.
Dne 9. 12. navštívili Domov studenti českotřebovského Gymnázia. Pod vedením paní učitelky
Pavlíkové secvičili pásmo Vánočních písní. Toto vystoupení mělo mezi uživateli velmi kladné
ohlasy. Sborový zpěv mladých studentů naladil nejen uživatele Domova pravou vánoční náladou.
Dekoraci do bytu, nebo vánoční dárek pro svoje blízké si mohli senioři vyrobit v rámci předvánoční Tvořivé dílny s klubem Červenka, ve středu 11. 12. Z polystyrenových kuželů vznikaly pod rukama seniorů vánoční stromečky, které ozdobily nejeden noční stolek na pokojích
uživatel.
Ve čtvrtek 12. 12. se uskutečnil dlouho plánovaný výlet do muzea betlému v Třebechovicích
pod Orebem. Muzeum je plně bezbariérové a zúčastnit se tak mohl každý uživatel Domova.
Doprava byla zajištěna vlastním vozidlem Sociálních služeb, zdarma. V muzeu nás přivítala
milá recepční a za několik minut následovala prohlídka Proboštova mechanického betlému.
Ve výstavním sále byly nachystány židle, aby si senioři mohli pohodlně užít celý výklad. Potom jsme si prohlédli ostatní vystavené betlémy, nejen v přízemí, ale i v prvním poschodí
budovy. Přestože výlet byl náročný, uživatelé odjížděli se zážitkem na celý život.
V posledním předvánočním týdnu, v pondělí 16. 12., se uskutečnila v Domově vánoční besídka s MŠ Vinohrady. Děti předvedly uživatelům básničky a písničky, nejen s vánoční tematikou – pochlubily se také, jak jim jde angličtina. V závěru vystoupení předaly děti každému
ze seniorů přáníčko.
Téhož dne, v odpoledních hodinách proběhla v Domově další tvořivá dílna, tentokrát se spolkem Za jeden provaz. Uživatelé si pod vedením Anny Borkové vyrobili vánoční přání. Zároveň
během této akce navštívila Domov reportérka Českého rozhlasu – Víta Balcarová, která s některými z přítomných uživatel natočila předvánoční rozhovor.
Druhý den, v úterý 17. 12., přišly členky spolku Za jeden provaz za uživateli znovu – Anna
Borková společně s Pavlou Strouhalovou donesly vánoční přání všem uživatelům, kteří si jej
sami nemohli předešlého dne v rámci tvořivé dílny vyrobit.
V odpoledních hodinách v úterý 17. 12. vystoupili se svým pásmem koled Sousedi ze Svinné.
Opět i tato skupina hudebníků sklidila potlesk a uznání ze strany uživatel Domova. Téměř

Sociální služby Česká Třebová
Informace jsou nově dostupné
na webových stránkách www.ssct.cz.

hodinu a půl dlouhý program předkládal seniorům české vánoční koledy a písně, které si
všichni mohli společně s hudebním doprovodem zazpívat. Cituji slova jedné z uživatelek:
„Tolik krásných, a hlavně českých vánočních
písniček jsem pohromadě nikdy neslyšela. “
Zlatým hřebem prosincových akcí a pověstnou tečkou za uplynulým rokem 2019 se stala Vánoční večeře. Uživatelé se společně se
zástupci personálu a starostkou města sešli
20. 12. v jídelně Domova nad vánoční večeří.
Program byl zahájen v 16:00 a poté následovalo hudební vystoupení Petry Mrštné a jejích dcer, prokládané mluveným slovem Jany
Jílkové. Nechyběly vánoční zvyky a tradice
– pouštění lodiček, výroba svícnu „ježka“ ze
sušeného ovoce, věštění budoucnosti, nebo
rozkrajování jablka. A povedlo se, vprostřed
byla všemi očekávaná hvězdička. Po večeři
následovalo rozdávání dárků po pokojích
uživatel.
Ráda bych na tomto místě také poděkovala
všem, kteří se v předvánočním období zapojili do akcí podporujících seniory v Domově.
Letos se podařilo díky projektu Ježíškova
vnoučata, který pořádá Český rozhlas a projektu Strom splněných přání, který zaštiťuje
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, splnit
více než 20 přání. Děkujeme panu Jiřímu
Preclíkovi a paní Jaromíře Žáčkové za organizaci projektu Strom splněných přání,
do kterého byly nově zařazeny i domovy pro
seniory včetně Domova v České Třebové.
Děkujeme všem dárcům, kteří v rámci těchto projektů věnovali nezištně dárky pro ně
neznámým seniorům a vykouzlili tím úsměv
na mnoha tvářích.
Dále děkuji Pirátům Česká Třebová, kteří se
rozhodli podpořit Domov pro seniory netradičním darem – zařízením Raspberry, které
umožňuje sledování videí a přenosů z internetu.
V předvánočním čase dorazilo do Domova
i mnoho přáníček a drobných dárků od dětí
– z MŠ Habrmanova v České Třebové, a dokonce i ze ZŠ a MŠ Josefa Gočára v Hradci
Králové. I za tyto dárky velmi děkujeme.
Doufám, že se nám pro seniory v Domově bude i nadále dařit připravovat stále tolik akcí jako v uplynulém roce. Děkuji všem
za spolupráci, bez které by to nebylo možné.
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
Strojení stromku v Domově pro seniory
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD

KREATIVNÍ KURZY
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete v kanceláři
DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671,
777 292 218. Každá akce se bude konat při
minimálním počtu 5 účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním
kurzu. Bližší informace o jednotlivých akcích
budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Alba, přání, notýsky – pondělí 10. 2. 2020,
v čase 14:30–18:00 hodin, cena 300 Kč, s sebou přezůvky, kurz je akreditován MŠMT, lektorka: Iveta Mutlová.

ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020
Po
Út

Punčochový skřítek – čtvrtek 27. 2. 2020
v čase 15:30–20:00 hodin, cena 150 Kč lektorné (materiál na výrobu skřítka se platí zvlášť
lektorce), s sebou přezůvky, lektorka Romana
Obdržálková.

Čt

FILMOVÝ FESTIVAL

Pá

Filmový festival se koná v týdnu
10. 2. – 14. 2. 2020 v Kulturním centru Česká
Třebová. Každý den děti mohou zhlédnout
film, zasoutěžit si a vyhrát něco v tombole.
Filmový festival pořádá DDM ve spolupráci
s Kulturním centrem.

KURZ – SEBELÉČBA BEZ CHEMIE
Dům dětí a mládeže Kamarád vás zve na seminář Sebeléčba bez chemie, který se bude
konat v pondělí 9. 3. 2020 v DDM v čase
17:00–19:00 hodin. Dozvíte se o sebeléčebné
metodě Su Jok, která pracuje s akupunkturními body, a budete si moci sami po absolvování semináře body ošetřovat. Cena kurzu je
150 Kč (kurz je dotován z projektu Šablony II.).
S sebou: přezůvky, poznámkový sešit, psací
potřeby, brýle (pokud jsou potřeba). Kurzem
vás provede lektorka Kateřina Rouse, DiS.
Na kurz je možné přihlásit se od 10. 2. 2020
do 2. 3. 2020 na telefonu 777 292 242 nebo
v kanceláři DDM Kamarád. Platbu za kurz je
nutné uhradit do 2. 3. 2020.
Připravujeme:
Seminář – Léčebná síla ženy – 29. 3. 2020 –
lektorka Kateřina Rouse, DiS.
Bazar dětského, kojeneckého oblečení pro
„teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek
a dalších věcí pro děti – 18. 3. 2020 – příjem
zboží, 19. 3. 2020 – prodej zboží, 20. 3. 2020 –
výdej neprodaného zboží.
Úřední hodiny DDM Kamarád
Pondělí

9:00–11:00

13:00–16:30

Středa

9:00–11:00

13:00–16:30

Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
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8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00
8:30–12:00
14:00–17:00
17:30–18:30

Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců
+ laktační poradna
KERAMIKA každý lichý týden, přihlášení předem nutné
KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
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
Setkávání rodičů s dětmi v herně
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY
Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3–6 let

8:30–12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

8:30–12:00
15:30–17:00
8:30–12:00
17:30–19:00

So / Ne

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

PROGRAM ÚNOR
18/2 17:30 KURZ předporodní přípravy –
seznamovací lekce aneb Povídání s porodní
asistentkou Bc. Lenkou Jasanskou, vstupné
ZDARMA
28–29/2 Nocování v Rose v karnevalovém
stylu od 17:00 do 15:00 následujícího dne.
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE do 25. 2. 2020. Bližší
informace: tel. 603 788952, 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.
Připravujeme na březen:
3/3 17:30 KURZ předporodní přípravy
–1. lekce Těhotenství, s Bc. Lenkou Jasanskou
6–7/3 Bazárek dětského oblečení a bleší
trhy – přihlášení pro prodávající na e-mailu
bazarek-rcrosa@seznam.cz
21/3 8:30–12:30 Jarní floristická dílna s Janou
Matoušovou – přijďte si k nám první jarní den
tvořivě užít :-)

KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY S PORODNÍ ASISTENTKOU
Od 3. 3. 2020 17:00 s Bc. Lenkou Jasanskou,
tel.: 607 624 491, e-mail: LenkaCo@seznam.cz.
Cílem kurzu je poskytnout nastávajícím
maminkám/rodičům informace o změnách
v organismu těhotné ženy, výživě, hygieně
a homeopatii, umožnit nácvik porodních poloh, úlevových a dechových, vizualizačních
a manuálních technik pro nefarmakologické
tlumení bolesti při porodu, vyzkoušeni si různých poloh při kojení, seznámení s technikami odstříkání mléka a alternativním krmením, nácvik manipulace s miminkem, jeho
nošení, koupání.

Témata kurzu:
1. Těhotenství 3. 3. 2020
2. Příprava na porod, bonding 17. 3. 2020
3. Porod 31. 3. 2020
4. Šestinedělí 14. 4. 2020
5. Kojení 28. 4. 2020
6. Péče o novorozence, manipulace s miminky, nošení a koupání kojenců a batolat
5. 5. 2020
Podrobné informace na seznamovací/informační schůzce 18/2 17:30 hodin.
Kurzovné 1000 Kč/partner 500 Kč; osoba/
jednotlivé téma: 250 Kč, pár 450 Kč.
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DĚTI Z MŠ VINOHRADY V DOMOVĚ PRO SENIORY
V pondělí 16. 12. 2019 navštívily děti ze třídy Sluníček domov pro seniory v České Třebové,
aby potěšily jeho obyvatele v předvánočním čase. Během vystoupení se vystřídaly básničky,
písničky a tanečky od podzimních témat přes svatého Martina, Mikuláše až po vánoční tradice. Na konci představení jsme si rozkrojili jablíčko, které nám předpovědělo svojí hvězdičkou
dobré zdraví v dalším roce a zazpívali jsme si společně píseň Nesem vám noviny. Děti obdarovaly přítomné diváky vlastnoručně nakreslenými vánočními obrázky a na oplátku i ony
dostaly sladkou odměnu. Na závěr jsme si vzájemně popřáli krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce. Do školky jsme se vrátili s báječným pocitem, že jsme tolika
lidem udělali radost.
Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

ŠKOLA HROU
ZŠ Nádražní Česká Třebová vás zve na vzdělávací program pro předškoláky Škola hrou.
28. 1. 16:00–17:00
26. 2. 16:00–17:00
26. 3. 16:00–17:00
Aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností. V učebnách 1. stupně ZŠ v Komenského ulici. Přijďte si
s dětmi vyzkoušet, že učení je radost!
Jitka Koubová

2. místo Beáta Hrdličková 2.C

20 LET ČESKO-NORSKÉHO
PARTNERSTVÍ
Gymnázium Česká Třebová
a Sigdal ungdomsskole v Prestfossu
Letošní projekt vzájemných výměnných pobytů žáků a učitelů obou škol byl zakončen
návštěvou dvou norských učitelek počátkem
letošního prosince.
Norské kolegyně Toril Ebbesberg a Tonje
Tonby se v týdnu od 9. prosince 2019 aktivně zúčastnily výuky na gymnáziu, setkaly se
s učitelským sborem a kolegy, kteří předtím
pobývali v jejich domovské škole v Prestfossu. Naše setkávání byla neformální a probíhala v atmosféře dokládající dlouhodobou
a přátelskou spolupráci obou škol. Česká
Třebová nabídla předvánoční náladu a hotel
Bravo příjemné ubytování. V pátek 13. prosince následovalo srdečné rozloučení a odjezd do Prahy. Závěrečným bodem programu
byla krátká prohlídka našeho hlavního města
a odlet do Osla následujícího dne.
Příjemnou tečkou za celým letošním projektem byl přátelský mail z Norska s poděkováním a přáním, aby spolupráce obou škol i nadále pokračovala.
Petr Poldauf, předseda Spolku Gymnázia Česká Třebová

VALNÁ HROMADA
SPOLKU GYMNÁZIA ČESKÁ TŘEBOVÁ

FINÁLOVÉ KOLO SOUTĚŽE KPBI PARDUBICKÉHO KRAJE
Dne 11. prosince proběhlo v budově Krajského úřadu Pardubického kraje finálové kolo
soutěžního Kvízu PLUS 2019. V tomto roce
zde mělo svého zástupce i českotřebovské
gymnázium.
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) se studenti, kteří se do něj zapojili,
seznámili prostřednictvím e-learningového
kurzu s problematikou bezpečnosti na internetu. Osvojili si pravidla, jak se na internetu
správně chovat, dozvěděli se, čeho se vyvarovat, jak a kam bezpečně ukládat svá data
a mnoho dalšího. Studenti si následně mohli
své vědomosti ověřit a rozšířit absolvováním
soutěžního kvízu na téma bezpečné práce
na internetu. Kurz je neustále přístupný studentům i široké veřejnosti na webu elearning.ecrime.cz, do samotné soutěže se studenti mohli zapojit v období od 15. dubna
do 15. listopadu. Úspěšní řešitelé kvízu, kte-

rých bylo v našem kraji tento rok přes 1600,
mohli následně zkusit své štěstí ve složitější
variantě Kvíz PLUS 2019. Zde bylo důležité
kromě správné odpovědi dosáhnout i co
nejrychlejšího vypracování kvízu. Mezi pěti
nejrychlejšími úspěšnými řešiteli se tento rok
umístila i studentka naší školy Beáta Hrdličková ze třídy 2.C. Beáta se zúčastnila krajského finále, kde vybojovala krásné druhé místo.
Děkujeme jí za skvělou reprezentaci a přejeme jí mnoho dalších studijních i osobních
úspěchů.
Zároveň děkujeme Pardubickému kraji za výborný nápad, jak zajímavou formou i dobrým
zpracováním přiblížit studentům informace
o úskalích internetu, sociálních sítí či používání mobilních zařízení. Budeme rádi, když
tento projekt bude pokračovat i v dalších
letech.

Spolek Gymnázia Česká Třebová svolává valnou hromadu svých členů na čtvrtek 6. února 2020 v 17 hodin do učebny biologie v budově českotřebovského gymnázia. Program
valné hromady bude zveřejněn na webových stránkách www.gymnct.cz.
Petr Poldauf, předseda

Českotřebovský zpravodaj je doručován
do každé domácnosti v České Třebové,
včetně místních částí Kozlov, Lhotka,
Skuhrov a Svinná, poslední pracovní dny
v měsíci.
Volné výtisky aktuálního čísla Českotřebovského zpravodaje jsou v omezeném
množství do rozebrání k dispozici v Turistickém informačním centru (recepce
městského muzea), v městské knihovně,
na obecním úřadě v obci Přívrat, Rybník,
Semanín a Třebovice.

Renata Zárubová
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OPĚTOVNÝ ÚSPĚCH
V SOUTĚŽI GYMPLROKU.CZ
Projekt GymplRoku.cz započal v roce 2012.
Soutěž je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se
jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Hlasovat je možné prostřednictvím Facebooku.
Hodnocení probíhá na základě několika kritérií, např. celková spokojenost se školou, zajímavost předmětů, odbornost vyučujících,
příprava do praxe, možnosti realizace a zapojení do studentských projektů ve škole.
V roce 2019 se českotřebovské gymnázium
umístilo na 2. místě v rámci Pardubického
kraje a navázalo tak na úspěchy z předchozích let. Na odkazu http://gymplroku.cz/
zebricky/ najdete přehledně zpracované jednotlivé ročníky soutěže s výsledným pořadím
škol.
Děkujeme všem našim bývalým i současným
studentům za podporu a účast při hlasování.
Budeme se i nadále snažit, aby důvěra v naši
školu neklesla, abychom vytvářeli přátelské
prostředí a aby naši školu opouštěli úspěšní
absolventi.

NECHME ODPLAVAT ROK 2019
Spolek Otužilci Česká Třebová představil svou činnost 29. prosince 2019 v tůňce v parku Javorka. Příchozí diváci viděli také křest nováčků.

Dana Řehořová

VÝROČNÍ BILANCOVÁNÍ:
NÁVRAT ČESKOTŘEBOVSKÉHO ŠACHU NA SCÉNU
V podvečer 19. prosince 2019 se v restauraci Javorka konala výroční schůze šachového oddílu, jejímž cílem bylo shrnout si první půlrok pod novým vedením a prodiskutovat plány na rok
2020. Po skončení schůze proběhl nečekaně kvalitně obsazený turnaj v bleskovém šachu.
Úderem 18. hodiny se sešlo více než 25 třebovských šachistů a u drobného občerstvení si
vyslechli, že A družstvo je nyní na 2. místě v Krajském přeboru II východ a útočí na postup
do vyšší soutěže, kde jsme dlouhé roky hráli a kam naše město zcela jistě patří.
Důležitá práce s mládeží
Hlavní důraz klade oddíl na mládež – pravidelně se koná „kroužek“ (každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin v Domě dětí a mládeže KAMARÁD), s dětmi se jezdí na juniorské turnaje
po celém kraji, pořádají se akce ve školách a tak dále.
Ivo Prax, předseda oddílu, dodává: „S klubem máme velké plány. Chceme ukázat široké českotřebovské veřejnosti, proč jsou šachy zajímavé. Dále chceme podpořit šachové dění v regionu pořádáním řady atraktivních akcí a turnajů.“
Co klub čeká v roce 2020
V plánu je další posílení A družstva – jako první se k závodnímu šachu vrací náš odchovanec
Tomáš Pánik, který nám od ledna občas přijede vypomoci z Brna. Další zajímavé posily se
objeví po skončení letošní sezóny, prozatím můžeme oznámit návrat dalších třebovských harcovníků Michala Zeinerta a Lukáše Vondry.
Od konce ledna běží nová série turnajů nazvaná Českotřebovská blesková liga, která se skládá ze šesti turnajů za sebou v období leden až červen.
V květnu nebo červnu proběhne první ročník Českotřebovských šachových dní, kdy se uskuteční jeden den rapid turnaj a druhý den simultánka s jedním z předních českých velmistrů.
Na podzim nás pak bude čekat 2. ročník rapid turnaje O pohár Maxe Švabinského v Kozlově,
jehož první ročník se i přes nepřízeň počasí setkal s velmi dobrým ohlasem.
Samozřejmě je v plánu pokračovat v propagačních akcích ve školách, jejichž cílem je mít
na podzim 2020 kolem patnácti dětí v kroužku.
Vánoční turnaj
Po vánoční schůzi se uskutečnil turnaj, kterého se k našemu příjemnému překvapení zúčastnilo dvacet hráčů, z nichž dva se mohli pochlubit titulem kandidát mistra.
Suverénním vítězem se stal Lukáš Hurt, na druhém místě se umístil nadějný junior Jan Jiroušek a na třetím místě David Kučera.
Šachový klub Česká Třebová
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2. ÚNORA START PLAY OFF

Otužilci Česká Třebová z.s.

Vynikající závěr loňského roku, kdy vyhráli osm zápasů v řadě, zajistil hokejistům České Třebové vedoucí příčku v krajské lize Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Kohouti krátce po Vánocích potěšili své fanoušky ještě jednou věcí, k přátelskému utkání si
pozvali čínský tým China Golden Dragon, hrající druhou českou ligu. Zápas skončil přesvědčivým vítězstvím Kohoutů (7:3), ještě víc potěšila návštěva. „Ano, souhlasím. Na druhý svátek
vánoční přišlo na hokej téměř 900 diváků, co víc si přát. Nikoliv s výsledkem, ale s celkovou atmosférou utkání byla spokojena čínská strana,“ poznamenal manažer Kohoutů Vladimír Vaněk,
který atraktivního soupeře do České Třebové pozval.
Do roku 2020 vstoupili českotřebovští hokejisté 5. ledna, v domácím prostředí přivítali Moravskou Třebovou. Kohouti měli více ze hry, ale neproměňovali šanci, a tak se ze šťastné výhry
v prodloužení (5:4) radovali hosté. V dalším utkání si Kohouti vše vynahradili, když dokázali
vysoko vyhrát na ledě silného Hlinska (5:0).
V době uzávěrky tohoto čísla Českotřebovského zpravodaje zbývalo Kohoutům do konce základní části soutěže odehrát tři utkání (doma Světlá nad Sázavou, venku Litomyšl a Choceň).
Základní část byla ukončena 26. ledna. O týden později, v neděli 2. února, začíná vyřazovací
část, přesněji čtvrtfinále play off. Klíč byl jasný. Dvojice vytvoří mužstva, která v první fázi soutěže skončila na 1. a 8. místě, dále na 2.–7., 3.–6. a na 4.–5. příčce. Hraje se na tři vítězná utkání.
V době uzávěrky únorového čísla zpravodaje nebylo známo, kdo proti komu nastoupí…

PROGRAM – ÚNOR 2020:
čtvrfinále play off – termíny: neděle 2. 2., středa 5. 2., neděle 9. 2., středa 12. 2. a neděle 16. 2.
semifinále play off – termíny: neděle 23. 2. a středa 26. 2.
Semifinálová série pokračuje v termínech 1., 3. a 5. března.
Nechme odplavat rok 2019

HC Kohouti Česká Třebová

MALÉ SPORTOVNÍ OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2019
Rok 2019 je již minulostí, a tak nastal čas
na jeho bilancování. Zda byl úspěšný, či nikoli, zda se podařilo naplnit cíle i osobní předsevzetí a přání. Ohlédněme se proto alespoň
ve zkratce za tím, co přinesl rok 2019 sportovnímu klubu DSC GYM ČESKÁ TŘEBOVÁ,
který se stal v loňském roce nejúspěšnějším
klubovým týmem Evropy v brazilském jiu jitsu.
Tentokrát si připomeňme jeho letošní úspěchy alespoň malou statistikou. Klub se v průběhu roku zúčastnil dvanácti turnajů, deseti
v brazilském jiu jitsu a dvou ve smíšených
bojových uměních (MMA). Celkem si přivezl 72 medailí. Nejvíce bylo zlatých, celkem
31 a dále 22 stříbrných a 19 bronzových. Nebyla to účast jen na turnajích domácích, ale
sportovci vycestovali i do zahraničí (Berlín
Vídeň, Řím, Chemnitz, Mnichov či Poznaň).
V České Třebové proběhl 14.–16. června mezinárodní seminář, na který si domácí trenéři pozvali z USA lektora Karla Pravce, který
na tatami přilákal borce z Evropy i ze zámoří.
Česká Třebová se může pochlubit tím, že je
jedinou afillací na světě, která získala jeho
licenci. Na pozvání odletěli českotřebovští
trenéři na týdenní stáž do USA, aby získali
nové tréninkové zkušenosti a zdokonalili se
v bojových technikách v brazilském jiu jitsu.
I letos se vyplatila cílevědomá a trpělivá práce s nejmladšími členy oddílu. Na III. Valachien challenge Vsetín byl dětský tým vyhlášen
nejlepším týmem turnaje a na turnaji ABU
DHABI NATIONAL PRO, který se konal v Praze,
skončil tým DSC GYM druhý.

DSC GYM ČESKÁ TŘEBOVÁ
– nejúspěšnější tým Mistrovství ČR / foto: Milan Michalski

Velkou sportovní událostí roku bylo Mistrovství České republiky, které se konalo v České Třebové v nové sportovní hale Na Skále.
Na turnaj, který se uskutečnil 22.–23.června,
se sjelo 53 nejlepších týmů s 358 borci od nás
i z okolních zemí. Třebovákům se premiéra v domácím prostředí vydařila a skončila
velkým triumfem. Získali celkem 31 medailí,
z toho devět titulů mistra republiky, 11 titulů vicemistra a stejný počet medailí bronzových. Navíc byli Třebováci vyhlášeni jako nejlepší týmy v kategorii dětí i dospělých.

Velké poděkování za dosažené sportovní výsledky patří především sportovcům a jejich
trenérům. Vedení oddílu chce touto cestou
poděkovat rodičům za důvěru, se kterou své
děti do oddílu přivedli a také za pomoc dřívějším i současným sponzorům. DSC GYM
ČESKÁ TŘEBOVÁ navázal na úspěchy z minulé sezóny a opět se zařadil mezi nejúspěšnější
sportovní oddíly v našem městě.
Milan Michalski a Lukáš Janda
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ÚNOR
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.

Pátek

5:30–8:00 a 12:00–16:00
a 18:00–21:00 hod.
10:00–21:00 hod.

Sobota

8:00–21:00 hod.

Neděle

8:00–21:00 hod.

Čtvrtek

Pozor na změny provozní doby
3. 2. ZAVŘENO
4. 2. otevřeno 5:30–8:00 a 12:00–16:00
6. 2. a 20. 2. otevřeno 5:30–8:00, 12:00–16:00
a 19:30–21:00
10. 2., 11. 2., 12. 2. a 13. 2. PRÁZDNINY
– otevřeno 9:00–21:00
11. 2. a 13. 2. ranní kondiční plavání ZRUŠENO
14. 2. PRÁZDNINY – otevřeno 9:00–17:00
14. 2. VALENTÝNSKÁ AKCE
17:00–21:00 vstup pouze pro páry

AKCE VALENTÝN

ZIMNÍ STADION

Navštivte nás na svátek sv. Valentýna dne
14. února. V čase od 17 do 21 hodin bude
vstup do bazénu umožněn výhradně partnerským párům starším 15 let.
Jeden ze dvojice bude mít navíc slevu
na vstupném ve výši 50 %!
Přijďte si užít atmosféru večerního plavání při
romantickém osvětlení.

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

V DEN NAROZENIN VSTUP ZA „KAČKU“
Pokud navštívíte krytý plavecký bazén v den
svých narozenin, zaplatíte po předložení průkazu s fotografií a datem narození vstupné
pouze symbolickou jednu korunu.
Akce platí i pro děti v doprovodu svých rodičů.
Telefon 465 531 060, mobil 734 281 024,
e-mail: bazen@ekobi.cz.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na www.bazen-trebova.cz.

Veřejné bruslení
Sobota

1. 2. 2020

ZRUŠENO

Neděle

2. 2. 2020

ZRUŠENO

Středa

5. 2. 2020

17:30–18:45

Sobota

8. 2. 2020

15:00–16:15

Neděle

9. 2. 2020

13:00–14:15

Pondělí

10. 2. 2020

10:00–11:15
13:00–14:15

Úterý

11. 2. 2020

10:00–11:15
13:00–14:15

Středa

12. 2. 2020

10:00–11:15
17:30–18:45

Čtvrtek

13. 2. 2020

10:00–11:15
13:00–14:15

Pátek

14. 2. 2020

10:00–11:15
13:00–14:15

Sobota

15. 2. 2020

15:00–16:15

Neděle

16. 2. 2020

13:00–14:15

Středa

19. 2. 2020

17:30–18:45

Sobota

22. 2. 2020

15:00–16:15

Neděle

23. 2. 2020

13:00–14:15

Středa

26. 2. 2020

17:30–18:45

Sobota

29. 2. 2020

15:00–16:15

Broušení bruslí 50 Kč/pár.
Vedoucí ZS – tel. (+420) 731 449 814
Pokladna – tel. (+420) 465 320 266

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

KRASOBRUSLAŘKY NEZAHÁLÍ
Českotřebovské
krasobruslařky
ani
v
letošní
sezóně
nikterak
nezahálí. Již od listopadu se účastní pohárových závodů, které se díky změnám v pravidlech staly zároveň zeměpisným poznáváním koutů naší republiky. Závodnice již startovaly například v Karviné, Mladé Boleslavi, Slaném, Orlové i Břeclavi.
Stejně pestře vyhlíží i následující část sezony, kde na ně čeká mimo jiné Praha nebo Prostějov.
Ani druhá skupina závodnic, která jezdí v nižší soutěži „Bruslička“, v závodění nezaostává. Jen
se jim oproti minulé sezoně destinace nezměnily.
Obě skupiny mají však jedno místo společné a zcela jistě všech 22 místních bruslařek má v kalendáři zakroužkovaný první únorový víkend. 1. a 2. února jsou totiž domácí závody v České
Třebové. V sezoně si už děvčata několikrát vyzkoušela stupně vítězů, případně si odvážela
krásná umístění. Podaří se jim to zopakovat i na domácí půdě? Nenechte si ujít příležitost
tohoto sportovního zážitku a přijďte nejen českotřebovské bruslařky podpořit. Již nyní můžeme napsat, že se k nám do České Třebové sjedou závodníci opravdu z celé republiky.
Po závodním víkendu je čas relaxu v podobě karnevalu, který pro Vás všechny připravujeme
na 15. 2. 2020 a na samotný závěr sezony 21. 3. 2020 se chystá Lední revue.
Jana Hůlková, KK Česká Třebová

10:00–20:00 hod.
10:00–20:00 hod.

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

AREÁL PEKLÁK
V provozu dle sněhových podmínek.
Provozní doba neděle–čtvrtek 9–16 a 17–20
hodin, pátek, sobota 9–16 a 17–21 hodin.
Provozní doba lyžařské školy pondělí–neděle
9–16 hodin.
Ceny jízdného na vleku a ceny výuky v lyžařské škole se proti loňské sezóně nemění.
Aktuální informace na www.peklak.cz.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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