
29

ZE ŠKOL / BŘEZEN 2020

NOVÁ STUDENTSKÁ FIRMA 
LOUŤÁCI
Studentská firma Louťáci vznikla koncem 
loňského roku a zabývá se vývojem inteli-
gentních měst neboli Smart City.
Dne 11. 1. 2020 se studentská firma zúčastni-
la Dnů otevřených dveří na VOŠ a SŠT Česká 
Třebová, kde prezentovala svou myšlenku 
a webovou aplikaci, která má za úkol zobra-
zovat veškerá nasbíraná data. Ředitel firmy 
Vítězslav Beran uvedl: ,,Bylo to pro nás první, 
ale důležité setkání s  veřejností, díky kterému 
jsme mohli zjistit, jaký názor má veřejnosti 
na práci, již děláme“.
Stále se učíme, následující akcí byl workshop 
podnikatelských a  prodejních dovedností 
v Brně, který proběhl dne 4. 2. 2020 pořáda-
ný JA Alumni Czech. Šlo o přípravu a sdělení 
informací potřebných k  prezentování firmy 
na výstavě v Praze Holešovicích, kam nás dne 
2. 4. 2020 můžete přijít podpořit. Workshop 
probíhal na  dvě části, nejprve teoretickou, 
kdy nám naši předchůdci sdělili, jak by měl 
náš stánek a  prezentace vypadat. Následo-
vala praktická část, kdy jsme si vyměnili role 
a začali jednotlivě prezentovat firmy.
Ani o prázdninách nespíme, a tak náš ředitel 
vyrazil spolu s ředitelem firmy Zen harmony 
na přednášku paní Lenky Vanek a Lenky Ve-
selé z  EY ACADEMY. Rozšířit své vědomosti 
a  zkušenosti v  tématu KREATIVNÍ PŘÍSTUP 
K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – DESING THINKING.

Vítězslav Bulva

PŘIPRAVA REKONSTRUKCE SÁLU NA SKALCE
Vyšší odborná škola a Střední škola technic-
ká v České Třebové si v letošním roce připo-
míná 75 let od svého vzniku. Součástí školy je 
kromě sportovní haly a internátu také multi-
funkční sál, který využívá jak škola, kraj, tak 
město pro celou řadu událostí včetně škole-
ní a plesů. O možnostech modernizace sálu 
jednal v  rámci své návštěvy 7. února s  ředi-
telem školy Janem Kovářem hejtman Martin 
Netolický.
„V  rámci našich středních škol vlastníme ce-
lou řadu tělocvičen, ale velké společenské 
sály máme jen dva. Ten první je v Pardubicích 
v Domě hudby a druhý právě v areálu Vyšší od-
borné školy a Střední školy technické. Bohužel 
divadelní technika je zastaralá, bude nutné 
pořídit nové sedačky, řešit osvětlení, podlahy 
a  celkově sál posunout do  dnešní doby. Sou-
částí musí být také renovace foyeru sálu. Ten 
slouží nejen pro plesy, ale také různé konferen-
ce a výstavy, což sálu činí výraznou část hospo-
dářské činnosti školy,“ uvedl hejtman Martin 

Netolický. „V  tuto chvíli jsme ve  fázi projekto-
vání, a pokud vše půjde podle našich představ, 
tak bychom rekonstrukci mohli zahájit v  roce 
2021, nejpozději 2022. Samozřejmě chceme 
vyjít vstříc požadavkům jak školy samotné, tak 
samozřejmě požadavkům a  potřebám města. 
Prvotní odhady finanční náročnosti jsou v tuto 
chvíli odhadovány na přibližně 20 milionů ko-
run,“ sdělil hejtman Netolický.
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POZVÁNKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Srdečně vás zveme na prázdninový příměst-
ský tábor SETKÁNÍ S  TECHNIKOU A  PŘÍ-
RODNÍMI VĚDAMI!
V  termínu od  13. do  17. července 2020 se 
na  Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí 
nad Orlicí uskuteční příměstský tábor pro 
děti od 10 do 15 let. A vzhledem k tomu, že 
tento tábor probíhá v rámci projektu MAP II, 
je pro děti ZDARMA, rodiče jim hradí pouze 
stravu.
Účastníci tábora si mohou vybrat ze 13 růz-
ných témat, kterým by se v rámci tábora rádi 
věnovali.
Pro rodiče přihlášených dětí proběh-
ne  informační schůzka 10. června 2020 
od  16:00  hod.  v  budově Střední školy umě-
leckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 
541, Ústí nad Orlicí.
Více informací včetně přihlášek v  elek-
tronické podobě je uvedeno na  stránce: 
http://ssup.8u.cz/prazdninovy-tabor/.
V  případě jakýchkoli dotazů se obraťte 
na e-mail: map@mas.orlicko.cz
Realizováno v  rámci projektu MAP II. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

Studentská firma Louťáci na Dni otevřených dveří VOŠ a SŠT Česká Třebová

Sál na Skalce / foto: archiv Pardubický kraj

PRVNÍ NÁDECH LETOŠNÍHO FESTIVALU JEDEN SVĚT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
S pomalu blížícím se jarem se začíná rodit i podoba filmového lidskoprávního festivalu Je-
den svět v  Ústí nad Orlicí. Ten mezi jednadvaceti dokumenty představí i  dva nominované 
na letošního Oskara - Pro Samu a Země medu. Během festivalu budeme diskutovat o aktuál-
ních tématech dnešního globálního světa – mimo jiné o ekologii s prvním českým ministrem 
životního prostředí Bedřichem Moldanem či o  velmocenské roli Číny se sinoložkou Olgou 
Lomovou. Otázky spojené s technologickými výzvami budoucnosti, si budeme klást po filmu 
o umělé inteligenci iHuman. Odpovědi pomůže hledat publicista, analytik informačních tech-
nologií a novinář Deníku N Petr Koubský.
Malou, ale zato šťavnatou třešničkou před dortem (rozuměj festivalem) bude film Víta Klusá-
ka V síti, který otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Promítat budeme v Roškotově di-
vadle v pátek 27. března. Vstupenky na očekávaný dokumentární hit letošní sezóny budou 
k dispozici od 2. března v infocentru v Ústí nad Orlicí.
Nedílnou součástí festivalu jsou i projekce pro školy. V České Třebové budou probíhat 
od 30. 3. do 1. 4. 2020 v Malé scéně. V případě zájmu kontaktujte cervinkova@spousti.cz, 
777 929 426.
Vše o festivalu, který proběhne od 28. března do 4. dubna 2020, najdete na www.js.spousti.cz.

Alice Červinková


