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Divadlo v „nádražce“? Jistě!

Zaznamenali jsme
Technické služby půjdou do většího

Diváci viděli přímo v lokále kultovní hru nastudovanou podle textu Venedikta Jerofejeva

Vysoké Mýto – Ve stadiu příprav je koncepce využití areálu v
Průmyslové ulici. Zázemí by v něm mohly nalézt technické služby. Město získalo areál vloni formou bezúplatného převodu do
svého vlastnictví od Pardubického kraje. Dosud ho spravovala místní vyšší odborná škola a střední odborná škola stavební, sama celý prostor ke své činnosti nepotřebuje. Naproti tomu škola sídlí v Komenského ulici v budově patřící městu, takže město se rozhodlo tento objekt a pozemek poskytnout bezúplatným převodem Pardubickému kraji.
„V areálu je tělocvična, využívá ji dvanáct subjektů: oddílů,
klubů a škol. Jsme rádi, že tělocvičnu máme, že ji zachováme.
Město přezkoumalo nejprve nájemní smlouvy a provedlo počátkem roku revizi elektrických sítí. Provoz v tělocvičně pokračuje zatím bez omezení, i když se do ní prakticky nikdy více
neinvestovalo. Bude se muset opravit“ vysvětlil stav místostarosta města František Jiraský. „Počítáme s náklady na opravu
a údržbu celého prostoru, protože záměrem je přemístit sem
technické služby, možná na jaře příštího roku. V havarijním
stavu jsou třeba okna a vytápění. Letos počítáme, že z rozpočtu
dáme dva miliony korun. A s areálem v Čapkovské ulici zatím
nevíme, co bude, až z něho technické služby odejdou. Prostor je
nedaleko od centra, hodil by se pro menší podnikání,“ dodal místostarosta.
(jko)

Ústí nad Orlicí – Historická
budova ústeckého nádraží zažila v pondělí jedinečnou premiéru. V nádražní restauraci
se zřejmě vůbec poprvé hrálo
divadlo. Ostravské Národní
divadlo moravskoslezské přímo v lokále uvedlo kultovní
hru Moskva -> Petušky, kterou podle textu ruského autora Venedikta Jerofejeva režijně zpracoval Tomáš Jirman. Ten se také v inscenaci
představil v hlavní roli. Ostravští divadelníci měli rozhodně pro koho hrát, „nádražka“
byla narvaná k
prasknutí, další diváci pak
přihlíželi z venku otevřenými dveřmi.

Prostředí bylo
naprosto dokonalé
Divadelníci přijeli do Ústí
podpořit úsilí sdružení Nádraží nedáme! o záchranu a
smysluplné využití historické
budovy ústeckého nádraží. A
určitě nelitovali. „Kus“, který
vypráví o cestě alkoholika Věni vlakem za jeho milou, diváci přijali s nadšením. Celkový
skvělý dojem umocnila i skutečnost, že se hrálo v těch nejpříhodnějších reáliích – s kulisou skutečných projíždějících vlaků, hlášení z nádražních amplionů, hvizdu píšťalky výpravčího.
„Mám z toho absolutně
skvělý dojem. Myslím, že to
bylo skvělé jak pro nádraží,
tak i pro herce. Určitě nemohli mít lepší inscenaci než tady,
to prostředí je pro ´kus´, který
jsme viděli, absolutně dokonalé,“ hodnotil proděkan liberecké univerzity Jiří Suchomel, jeden z představitelů
sdružení Nádraží nedáme! Podobných ohlasů zazněla po
představení celá řada.

Výzva

Kateřina Klasnová
prý dostala žízeň
Mezi hosty byla také místopředsedkyně poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová
(Věci veřejné). „Znám lidi,
kteří jsou ze sdružení Nádraží
nedáme! , a když mi řekli, že se
zde bude hrát divadlo, přijela
jsem je podpořit. Podpořit to,
že nádraží může nějakým
způsobem žít a dál fungovat.
Celá ta věc je ale poměrně
komplikovaná. Podle mého
názoru by mělo dojít k nějaké
dohodě mezi Českými drahami, SŽDC, ministerstvem kultury, eventuálně krajem či
městem, co s budovou. A každý z těchto subjektů by asi měl
participovat na případné rekonstrukci. Ta budova je
krásná, ale samozřejmě obrázek toho nádraží vidíme
skoro všude. Když jezdím vlakem, je vidět, že se nikdy na
drážní budovy nesáhlo, pa-

nuje stále takový duch socialismu. Tady je ten kontrast o to
silnější, že je ta budova hezká.
Není ale v katastrofálním stavu, to určitě ne,“ prohlásila
poté, co měla možnost si objekt prohlédnout.
Po představení pak Kateřina Klasnová nešetřila chválou na adresu divadelníků:
„Bylo to úžasné, skvělé herecké výkony. Ovšem musím se
přiznat, že jsem dostala žízeň.
Ta hra by sice asi měla spíš působit jako odvykací kúra, ale
opravdu mám žízeň, a nejen na
vodu,“ přiznala upřímně.

Nedělají politiku,
nechtějí se zalíbit
Šéf sdružení Nádraží nedáme!
Martin Kadrman mohl být
spokojen. „Jsem mile překvapený zájmem lidí. Věřím, že se
nejen bavili, ale také se zamysleli. A doufám, že se hnou
ledy a budova bude opravena.
Určité přísliby jsou, ale pro nás

je hlavně důležité, aby se do věci opřel ministr dopravy pan
Dobeš. Čas zatím stále je,“ prohlásil. Uznal ovšem také, že
aktivity jeho sdružení mají odpůrce. „My neděláme politiku,
nemáme zapotřebí se někomu
zalíbit. Zachraňujeme cennou
a krásnou budovu,“ řekl.
„Alkoholickou
tematiku
nemám moc ráda a ze začátku
jsem se bála, ´ovíněné´ vtípky
mi přijdou málo vtipné. Ale
byla jsem velmi příjemně překvapená. Ta hra nebyla vůbec
blbá, naopak,“ uvedla po představení Jana Staňková, ústecká divadelnice. Podle vlastních slov sama nepatří mezi
sympatizanty sdružení Nádraží nedáme! „Na začátku
jsem podepsala petici, že nesouhlasím se zbořením budovy. Ale dnes se mi nelíbí praktiky lidí ze sdružení, způsob,
jakým prosazují své cíle. Vím,
že si tak znepřátelili spoustu
lidí, kteří by třeba jinak za nimi stáli,“ upřesnila.
(ký)

Dotace pro podnikatele v agroturistice
a cestovním ruchu
Žamberk – MAS Orlicko vyhlásí V. výzvu
k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. Podpora fiche 7 je zaměřena na vybudování rozhleden, pěších a
lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických
stezek mimo území lesů (do 50 %). Dotace je poskytována až ve výši 90 %. Doporučená výše dotace činí 300 000 Kč.
Podpora fiche 8 je zaměřena na výstavbu a modernizaci malokapacitních
ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů) a
stravovacích zařízení, vybavení půjčoven sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Dotace je poskytována až ve výši 60 %. Doporučená výše dotace
činí 250 000 Kč.
O podporu mohou žádat, respektive vhodnými příjemci dotace jsou: svazky obcí (pouze fiche 7), fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě, podnikatelé v oblasti
cestovního ruchu, nestátní neziskové organizace.
Více informací zájemci naleznou na webových stránkách
www.mas.orlicko.cz (sekce dotace) a v sídle MAS Orlicko (Divišova 669, 564 01 Žamberk), kde si také mohou sjednat individuální bezplatnou konzultaci projektu. Příjem žádostí probíhá
do 4. května 2012.
(pr)

Ředitele škol čekají konkurzy
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Ucho bodovalo v Kostelci
Č. Třebová, Č. Kostelec – V
neděli v Červeném Kostelci
skončil již 15. ročník Východočeské přehlídky amatérského činoherního divadla,
kterou pořádá Městské kulturní centrum Červený Kostelec, Středisko amatérské
kultury Impuls Hradec Králové a Volné sdružení východočeských divadelníků s finanční podporou Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.
V programu přehlídky se
objevilo celkem dvanáct představení, která se ucházela o
postup na národní přehlídku
činoherního divadla ve Volyni. Porota vedená profesorem Janem Císařem nakonec
k postupu doporučila představení
českotřebovského
souboru Triarius Ucho.
„Ucho je divadelním zpracováním slavného Kachyňova filmu s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobo-

hatým v hlavních rolích, který pro divadelní prkna upravila dcera autora filmového
scénáře Jana Procházky Lenka,“ říká ke hře režisér představení Josef Jan Kopecký.
„Jsme moc šťastní, že Ucho zabodovalo, nesmírně si toho
vážíme i proto, že nás takto
ocenili právě profesoři Jan
Císař a František Laurin,
resp. Jaromír Vosecký, protože k nim cítíme skutečně
velký obdiv,“ dodává. Českotřebovské Ucho si z přehlídky odvezlo cenu za představení. Josef Jan Kopecký navíc získal cenu za režii a herecké ztvárnění hlavní mužské role, jeho herecká kolegyně Veronika Stasiowská zase cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Ucho si odvezlo
také cenu za hudbu pro Jana
Fikejze.
„Ucho je zatím naší poslední hrou, premiéru mělo
ještě v minulé sezoně, v květnu 2011, ale myslím, že v našem repertoáru ještě chvíli zůstane. Momentálně s ním hostujeme v pardubickém diva-

dle Exil, zájezdově jsme hráli
v Turnově, Poličce i jinde, momentálně pojedeme do Ústí
nad Orlicí, čeká nás Praha, Brno, Trutnov... Jsme moc rádi,
že s ním takhle můžeme vystupovat,“ říká Kopecký.
Představení v Ústí nad Orlicí je připraveno již na zítřejší večer v Malé scéně.
„Moc se na každou reprízu
těším, protože představení
funguje skvěle i díky tomu, že
si báječně rozumíme s Veronikou. Verča se kvůli této roli také vrátila do našeho souboru, několik let totiž už žije v
Praze, kde je v angažmá, tak
jsme jí velmi zavázáni i za to,
jak stále pendluje mezi Třebovou a hlavním městem,“ popisuje Kopecký. „Před sebou
máme premiéru nové hry, na
kterou chci všechny moc pozvat. Jmenuje se To všechno z
lásky a zabývá se osudy třech
žen, které žily s tyranem. Premiéru má hra v Hradci Králové v Divadle Drak 30. března, v České Třebové ji poprvé uvedeme 6. dubna v klubu
Modrý trpaslík.“
(zr)

Další snímky na www.orlicky.denik.cz

Čtěte zítra: Správní rada Nadačního fondu nadaných v Jablonném nad Orlicí rozdělovala
další příspěvky a půjčky.

Seznam středních škol, v
nichž je vyhlášen konkurz na
ředitele či ředitelku:
Gymnázium Ústí nad Orlicí
Gymnázium Česká Třebová
Gymnázium Žamberk
Gymnázium Lanškroun
Střední škola automobilní
Ústí nad Orlicí
Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí
Integrovaná střední škola
technická Vysoké Mýto
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební
Vysoké Mýto
Obchodní
akademie
a
Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Vyšší odborná škola a
Střední škola technická Česká
Třebová

INZERCE

Novibra Boskovice s.r.o patří do mezinárodního
koncernu ﬁrmy RIETER, který zaujímá přední
postavení ve světě ve výrobě strojů pro textilní
průmysl. Hlavním výrobním programem
Novibry je výroba vřeten pro textilní dopřádací stroje, ale také výroba a montáž klíčových
komponentů pro komplexní konstrukční skupiny textilních strojů.

Kdo hledá nové zaměstnání obraťte se na nás!
Pro všechny hledané profese nabízíme:

 Smluvní mzdu  Týden dovolené navíc  Pružnou pracovní dobu  Odměnu před dovolenou a vánočními svátky  Závodní stravování
 Zaškolení, profesní růst  Perspektivní zaměstnání v rozvíjející se ﬁrmě Novibra Boskovice s.r.o., patřící do mezinárodního koncernu ﬁrem Rieter

V současné době hledáme zaměstnance pro tuto profesi:

Zaměstnance úseku obchodu a marketinku – regionálního prodejce
Požadujeme:
 Vzdělání ÚSO nebo VŠ strojní nebo textilní
 Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem
 Znalost ruského jazyka výhodou
 Zkušenosti v obchodním jednání
 Zkušenosti s technologií dopřádacích strojů vítána
 Znalost práce s PC
 Ochotu cestovat

Náplň práce:
spolupráce se současnými prodejci s cílem budoucího
převzetí vybraného zahraničního regionu. Seznámení se
s daným regionem, získání přehledu o zákaznících, stavu
projektů v daném regionu a postupné přebírání zákazníků
v dané oblasti. Hlavní zemí regionu je Pákistán. S dalšími
zeměmi regionu bude uchazeč o zaměstnání seznámen
při výběrovém řízení.

Jako osobní předpoklad očekáváme:
organizační schopnosti, samostatnost jednání, schopnost komunikace, kultivované
vystupování, ochotu učit se novým věcem z technické oblasti i práce na PC

Do výběrového řízení zařazujeme na základě profesního
životopisu v českém a anglickém jazyce, kopie nejvyššího
dosaženého vzdělání a fotograﬁe.

Bližší informace k inzerované profesi poskytneme na těchto kontaktech:
Kontaktní adresa: Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice
Telefonické informace poskytneme na čísle 516 528 128 nebo e-mail: personal@novibra.com
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Z INSCENACE MOSKVA -> PETUŠKY uvedené v ústecké nádražní restauraci. Foto: Michal Horák

Kritičtější byl ke konkurzům ve vztahu k dosluhujícím
ředitelům Vratislav Šembera,
ředitel Letohradského soukromého gymnázia. „Z mého
pohledu by bylo asi rozumnější nechat některé ředitele
takzvaně ´dosloužit´. Odchod
těsně před důchodem není ani
důstojný. Lidé, kteří mají rok,
dva do důchodu, se do dalšího
konkurzu
pravděpodobně
hlásit nebudou,“ domnívá se.
Konkurzy budou vyhlášeny
nejpozději do konce letošního
dubna a výsledky pak budou
zveřejněny do 31. července.
Kvality
uchazečů
budou
vzhledem k velkému počtu
konkurzů posuzovány ve dvou
konkurzních komisích.

