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Aktuálně z projektu Kanalizace
Největší projekt města Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace
ČOV se nachyluje do své poloviny. Co je již hotovo a v jakém rozsahu budou
probíhat práce v zimním období, na to jsme se zeptali Martina Sadílka,
stavbyvedoucího zhotovitelské firmy Hochtief.
V jakém rozsahu jsou již hotovy práce na kanalizaci?
Budování kanalizačních stok bylo ke konci října v následujícím stavu: v Udánkách bylo 43 %,
v Sušicích 20 % a v Boršově bylo hotovo 24 %
z celkového objemu prací. Celkový postup a tempo výstavby je navrženo podle mnoha kriterií,
především však dle finančních možností investora
a místních technologických podmínek.
Zásadní částí projektu je také modernizace čistírny odpadních vod v Linharticích, podaří se
vám dokončit stavbu včas?
Na čistírně je kompletně provedena
jedna biologická linka včetně obou dosazovacích nádrží a celá kalová koncovka. Nově zbudované části a technologie běží ve statusu předčasného
užívání. Probíhají práce na montáži
technologie druhé aktivační nádrže,
oplocení, zpevněných plochách a sadových úpravách, což jsou prakticky poslední prováděné činnosti nutné
k dokončení celé čistírny, které je plánováno na konec letošního roku.

v Udánkách, vlivem složité hydrogeologické situace na páteřní stoce a dále v Sušicích, kde jsou stálé problémy s kříženími se stávajícími sítěmi.
Občany také zajímá zimní provoz výstavby
a do jakého stavu budou uvedeny silnice pro
zimní údržbu.
V listopadu již proběhla pokládka PROVIZORNÍCH asfaltových povrchů na silnicích II. a III.
tříd pro zahájení zimní údržby. Na místních komunikacích bude provedena pro zimní období
úprava štěrkem a asfaltovým recyklátem, spolu se
snížením kanalizačních poklopů. Výtluky budeme

Dochází během stavby ke zpoždění
prací?
Oproti harmonogramu (plánu prací)
je evidován skluz v provádění prací

Vážení spoluobčané,
v probíhajícím adventu se nezadržitelně blíží období dnů uvolnění, klidu, radosti, dobré
nálady a pohody – blíží se vánoční svátky.
Při této příležitosti nám dovolte, vážení spoluobčané, abychom Vám popřáli opravdu radostné a spokojené svátky vánoční s Vašimi blízkými i přáteli, splnění Vašich přání a nadějí, ale i předsevzetí. Přejeme Vám i nám všem též posílení vzájemných vztahů, rodinných,
sousedských, přátelských a občanských. K tomu všemu je třeba v každém z nás dostatek
dobré vůle, ochoty a tolerance, abychom my všichni přes všechny starosti i těžkosti prožili
tyto nejvýznamnější svátky v radosti a v dobré pohodě. Nadcházející vánoční čas nás však
většinou přinutí zastavit se a zamyslet nad věcmi, na které celý rok není čas.
Přejeme Vám všem, aby Vaše zamyšlení vedla ku prospěchu Vás, Vašich blízkých i nás
všech, ku prospěchu nejen osobnímu, ale i celého města, kde žijeme.
Šťastné, klidné a pohodové svátky vánoční Vám přejí
JUDr. Miloš Izák, starosta
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

průběžně dosypávat. Práce na kanalizaci v zimním
období budou probíhat v závislosti na vhodnosti
klimatických podmínek, s jejich pravděpodobným
častým přerušováním. V tomto období nebudou
probíhat žádné práce na páteřních stokách, silnicích II. a III. tříd.
Můžete uvést výčet prací, které plánujete provádět v zimním období v jednotlivých částech
města?
V Udánkách je plán provádět stoky D2, D3, a dále
jednotlivé kanalizační odbočky postupem nejprve
na počátku stoky D (směrem od nádraží), následně
od jejího konce postupem zpět k nádraží a podle
klimatických podmínek na dalších dokončených
stokách (např. D5). Práce budou probíhat jednou
četou, tedy pouze na jenom místě.
V Boršově je plán v zimě provádět kanalizační
stoky na bočních ulicích, tj. mimo hlavní komunikaci III. tř., práce budou prováděny na čtyřech
místech současně, po dostatečném rozvinutí stok
bude jedna z pracovních čet provádět odbočky.
V Sušicích, obdobně jako v Boršově, budou prováděny vedlejší ulice a to dvěma četami. V tomto
případě je výběr konkrétních ulic a jejich pořadí
závislý na vyřešení problematických kolizí sítí.
Zhotovitel tímto velmi děkuje všem občanům za
trpělivé snášení omezení, která plynou z prováděných prací. Doufáme, že příští rok díky zajištění
financování umožní větší rozvinutí činností a tím
zkrácení času provádění zemních prací, které nejvíce zatěžují okolí.
Daniela Blahová, tisková mluvčí
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Nový postup při nákupu energií ve městě Moravská Třebová
Město Moravská Třebová již druhý rok po sobě vybíralo dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro
odběrná místa města, svých příspěvkových organizací
a obchodní společnosti. Celý proces i letos městu pomáhala zorganizovat poradenská společnost ENSYTRA s.r.o. Zatímco v loňském roce město ve spolupráci
s ENSYTROU uspořádalo klasickou veřejnou zakázku, letos město zvolilo způsob vyhodnocení elektronickou aukcí. To bylo samo o sobě novinkou, nicméně
daleko větší novinkou bylo stanovení hodnotícího kritéria pro výběr nejlepšího dodavatele. Zatímco v klasické veřejné zakázce je obvyklým kritériem nejnižší
nabídnutá cena za dodávky energií, kterou potom město platí po celou dobu dodávky, letos zástupci města
po konzultacích se společností ENSYTRA zvolili jako
kritérium nejnižší koeficient s tím, že nákup elektřiny
a plynu bude postupný. V praxi to znamená, že jsme
chtěli po dodavatelích nabídnout koeficient, kterým

se bude násobit aktuální tržní cena elektřiny či plynu
v den nákupu na burze. Přičemž to, kdy se má nakoupit a jaké množství komodity, bude určovat město ve
spolupráci se společností ENSYTRA. Tento způsob
nákupu město zvolilo proto, že ceny plynu a elektřiny
jsou v současné době rozkolísané a těžko lze předvídat, kdy a jakým směrem se budou hýbat. Postupný
nákup nám umožňuje operativně nakupovat v den,
kdy se ceny třeba jen na krátkou dobu dostanou na
nižší úroveň, a eliminujeme riziko, že nakoupíme celý
objem v době, kdy již potřebujeme uzavřít smlouvu
s novým dodavatelem a přitom ceny jsou na poměrně
vysoké úrovni. Lze předpokládat, že i v průběhu příštích let bude docházet k výkyvům v cenách a toho hodláme využít a nakupovat operativně v období poklesu
cen. Vítězný dodavatel bude dle zadávacích podmínek
dodávat městu energie po dobu tří let, tím pádem klesne i celková náročnost na změnu fakturačních procesů
spojených se změnou
dodavatele. Město
Moravská Třebová
je prvním městem
v České republice,
které zvolilo způsob
postupného nákupu
s pomocí koeficientu způsobem vyhodnocení v elektronické aukci. Věříme,
že tímto způsobem
ušetříme ještě více
finančních prostředků z rozpočtu města, než kdybychom
nakupovali s pomocí
klasické veřejné zakázky. Kolik bude
stát 1 MWh elektřiny
nebo plynu v součas-

Vedení města předalo pozvání prezidentovi
V dubnu příštího roku se bude v Moravské
Třebové konat již 17. ročník festivalu Dny
slovenské kultury. Jak jsme již psali dříve, starosta města pozval v září tohoto roku osobně
prezidenta Slovenské republiky. Záměr vedení
města je však takový, aby se na tomto ročníku
sešel společně i s prezidentem České republiky. I pozvání českého prezidenta proběhlo na
nejvyšší úrovni. Na Pražském hradě předal pozvání starosta Miloš Izák a místostarosta Pavel
Brettschneider. Zda si prezidenti vyčlení čas na
tento festival zatím není jisté. Pro jejich pozvání do města však bylo učiněno maximum.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Upozornění pro původce odpadů - postup
a doporučení pro splnění ohlašovacích
povinností v oblasti odpadového
hospodářství pro rok 2012.
Původce odpadů (§39 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění), který přesáhne-li
v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011, je povinen plnit ohlašovací
povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky
383/2001 Sb., a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu. Vznikne-li vám ohlašovací
povinnost dle zákona o odpadech, jste povinni své
hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Již není možné
podávat hlášení v tištěné/listinné podobě, ani zasílat
hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad
obce s rozšířenou působností – ORP (kromě přílohy
24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP). Pro přenos
hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2011_A_S vydaný Ministerstvem životního
prostředí (viz www.mzp.cz). Pro splnění ohlašovací
povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí
být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez
registrace není možné hlášení podat. Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/ohlasovaci-povinnost/registrace.html. Připravte se již na tuto změnu
v podávání hlášení a předejděte možným problémům
a případným sankcím za hlášení podané po termínu.
Podrobnosti web města a www.cenia.cz.
Z. Motlová, odpadové hospodářství MěÚ

né době ještě říci nemůžeme, nicméně je jisté, že bude
výrazně levnější ve srovnání s ceníky největších dodavatelů.
Odbor majetku města a KH
Kulturní služby města Moravská Třebová
vypisují výběrové řízení na pozici

TECHNIK - ZVUKAŘ

Požadujeme:
• vzdělání SŠ – elektro (ev. telekomunikační
a výpočetní technika)
• práce na obdobné pozici podmínkou
• znalosti a zkušenosti v oboru
• flexibilita
• smysl pro týmovou práci
• řidičský průkaz skupiny B
• bezúhonnost
Nabízíme:
• prostor pro seberealizaci
• profesionální zázemí a podpora stabilního zaměstnavatele
• prostor pro uplatnění Vašich technických znalostí
• přátelský kolektiv
K přihlášce je nutné doložit:
• motivační dopis
• strukturovaný životopis
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřený)
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
Přihlášky se všemi náležitostmi posílejte do
20.1.2012 na adresu:
Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města, Svitavská 18, Moravská Třebová. Zalepenou obálku označte Výběrové řízení - technik, zvukař. Nástup březen/duben 2012.

Komunitní kompostárna Moravská Třebová má podporu MŽP
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na
základě doporučení Řídicího výboru, konaného dne 19. 10. 2011, schválil dne 9. 11. 2011
k podpoře a zařazení do zásobníku žádosti
předloženou žádost o dotaci na investiční akci
Komunitní kompostárna v Moravské Třebová. Celá investice je projekční firmou vyčíslena na 10.784.188 Kč. Dotace z FS by měla či-

nit 9.166.560 Kč, dotace s SFŽP by měla činit
539.209 Kč a vlastní prostředky města by činily
1.078.419 Kč. Celkové finanční náklady však
budou známé až po ukončení výběrového řízení
na dodavatele stavby.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města a MA 21 Mor. Třebová

Informace ze sociálního odboru
K 1. lednu 2012 Úřad práce ČR převezme agendy
nepojistných sociálních dávek, a to systémy dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. K hlavním
změnám patří především sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo (úřady práce),
zavedení sociální karty, změny v oblasti rodičovského
příspěvku a agregace dávek pro zdravotně handicapované. Institut veřejné služby bude od 1. 1. 2012 v rámci Sociální reformy I převeden z obcí do kompetence
Úřadu práce ČR. Pokud uchazeč o zaměstnání vedený
v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou
službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen. Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením mimo jiné upravuje
průkazy osob se zdravotním postižením, rozsah výhod
poskytovaných podle dosavadní právní úpravy zůstává zachován. Průkaz osoby se zdravotním postižením
(průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude součástí karty sociálních systémů a bude vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči nebo
příspěvku na mobilitu. Od ledna 2012 vzniknou pouze
dvě dávky pro zdravotně postižené, a to příspěvek

na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Bližší
informace týkající se výše uvedených změn od l. ledna 2012 naleznou občané na internetových stránkách
MPSV. Obecní úřad obce s rozšířenou působností bude
na území svého správního obvodu koordinovat poskytování sociálních služeb a realizovat činnosti sociální
práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, které se
nachází v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením. Nové kompetence stanovené v rámci sociální reformy mají za cíl zachovat
kontinuitu provádění sociální práce, řešení konkrétních
individuálních situací občanů prostřednictvím metod
sociální práce a dalších aktivit vyplývajících z komunitní práce.
Upozornění: V souvislosti se sociální reformou a převodem agend nepojistných sociálních dávek na Úřad
práce ČR bude poslední výplata dávek pomoci v hmotné nouzi provedena ke konci měsíce prosince 2011.
Od l. ledna 2012 budou občané podávat nové žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby
se zdravotním postižením a příspěvek na péči na úřad
práce.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Stavební bytové družstvo
Moravská Třebová
Lanškrounská 589/72, 571 01 M. Třebová
IČO: 00045683
Telefon: 461 311 452, Fax: 461 311 452
E-mail: sbd@sbdmtr.cz
Datová schránka: fs74czz
Internet: www.sbdmtr.cz

Změna sídla kanceláře SBD

Od 1. prosince 2011 bude kancelář SBD
přestěhována do nových prostor na adrese:
Svitavská 1189/23 (bývalá prodejna SHATTER-SKATE).
V této souvislosti dojde k přečíslování telefonních čísel:
Ing. Josef Jílek
předseda SBD, převody bytů do osobního
vlastnictví, členské záležitosti, stížnosti
tel.: 461 100 627, e-mail: jilek@sbdmtr.cz
Jaroslav Petr
ředitel SBD, revize, opravy, hlášení stav.
úprav, objednávky
tel.: 461 100 524, e-mail: petr@sbdmtr.cz
Dana Soudková
účetnictví
tel.: 461 100 547
e-mail: soudkova@sbdmtr.cz
Dana Kloudová
nájemné, předpisy, vyúčtování služeb
tel.: 461 100 547
e-mail: kloudova@sbdmtr.cz
Jitka Trmačová
členská a mzdová evidence, pokladna
tel.: 461 100 347
e-mail: trmacova@sbdmtr.cz
fax: 461 100 542
Další informace budou aktuálně sdělovány
na webových stránkách: www.sbdmtr.cz

11. listopad - DEN VETERÁNŮ
Dne 11. listopadu 2011 se ve VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, jediné střední vojenské škole v republice, začervenaly květy vlčího máku. Právě 11.
listopad je den věnovaný
památce válečných veteránů, který se po celém světě slaví jako Den veteránů
a od roku 2001 je oficiálně slaven v naší republice.
Tento den připomíná 11. listopad 1918, kdy ve vlakové
soupravě na severu Francie
u města Compiègne podepsali Spojenci a Německo
příměří, které ukončilo na
západní frontě 1. světovou válku. A proč květ vlčího
máku? Právě květ vlčího máku, který ve velké míře
rozkvetl v průběhu těžkých bojů u města Ypers, má
původ ve verších, jenž napsal účastník těchto bojů lékař Mc Cray, byl později použit jako symbol a vzpomínka na válečné veterány a invalidy. Představuje
krev, kterou byla potřísněna bojiště i hroby padlých.

První část modernizace
MŠ Jiráskova dokončena
Akce modernizace MŠ Jiráskova v hodnotě
20 mil. Kč je rozdělena na dvě etapy. První
etapa byla právě dokončena, plynule bude navázáno na realizaci druhé etapy. Celá stavba
bude předána v srpnu 2012. Děti se mohou
těšit na nově zrekonstruované a vymalované
třídy, šatny i sociální zařízení. Součástí modernizace byla také realizace zateplení, osazení nových oken a výměna střechy, což přispěje ke snížení provozních nákladů na vytápění
budovy. Komfort malým strávníkům zvýší
kompletně nová kuchyň s moderními technologiemi. Děti se do nových prostor přestěhují
během příštího týdne. Stavební práce budou
plynule pokračovat na druhé budově mateřské školy. V srpnu příštího roku bude druhá
etapa dokončena, včetně nového oplocení
školky a zadláždění chodníku na ulici Jiráskově. Nově zrekonstruované prostory symbolicky převzal starosta města Miloš Izák
od Ladislava Olivy, majitele firmy OLSPOL
s.r.o. Svitavy, která celý projekt realizuje.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Poplatek za psa se bude zvyšovat
Od příštího roku dojde k navýšení místního poplatku ze psa. Zvýšení poplatku se dotkne všech držitelů
pejsků. Tyto zvýšené příjmy města budou využity zejména pro navýšení počtu sběrných nádob na psí
exkrementy. Zajímavou informací pro pejskaře je také to, že město připravuje vyhlášku o povinném
čipování psů. Náklady na toto čipování budou majitelům psů kompenzovány snížením výše místního
poplatku ze psa.

Moravská Třebová
Zóna
Město

Předměstí
Boršov, Udánky,
Sušice
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druh bydlení

Rok 2011

Rok 2012

Více než 2 byty

840,00 Kč

1000,00 Kč

RD

420,00 Kč

600,00 Kč

Více než 2 byty

560,00 Kč

800,00 Kč

RD

320,00 Kč

500,00 Kč

Více než 2 byty

360,00 Kč

500,00 Kč

RD

180,00 Kč

300,00 Kč

důchodci

důchodci

důchodci

Rok 2011

Rok 2012

180,00 Kč

200,00 Kč

120,00 Kč

200,00 Kč

120,00 Kč

150,00 Kč

80,00 Kč

100,00 Kč

80,00 Kč

100,00 Kč

60,00 Kč

100,00 Kč

Odbor majetku města

V současné době slouží kvítek rudého vlčího máku
jako nadační předmět pro různé sbírky na celém světě. Za účasti starosty a představitelů města, společně se zástupcem Československé obce legionářské si
tradičně zaměstnanci a žáci
připomněli v dopoledních
hodinách při slavnostní nástupu dne 11. listopadu tyto
dějinné události. V jejich
klopách se začervenaly zakoupené odznáčky vlčích
máků, které symbolizují
jak vzpomínku, tak solidárnost nadačnímu fondu, neboť sebemenší příspěvek není malý, pokud se jedná
o správnou věc. Nelze přehlédnout skutečnost, že
vojenská škola je historicky stálou nositelkou tradic,
národní hrdosti a vědomí hlubokého vlastenectví, jež
je žákům vštěpováno po celou dobu jejich studia.
Jan Rejchrt

Skatepark dosloužil
Sportovní zařízení, umístěné na ulici Piaristické vedle tělocvičny městského úřadu na Olomoucké ulici,
přestalo již před nějakým časem sloužit svému účelu.
Skatepark byl vybudován za podpory města a s použitím dotačních prostředků v roce 2000. Překážky na
skateboarding patří střední integrované škole, město
je mělo pouze ve výpůjčce a poskytlo prostor pro jejich umístění. Po jedenácti letech byl technický stav
skateparku havarijní a využití k účelu, pro který byl
zbudován, bylo mizivé. Rada města proto schválila
záměr likvidace tohoto objektu a ukončení smlouvy
o výpůjčce, uzavřené mezi městem a školou. O likvidaci se postarala Integrovaná střední škola Mor. Třebová. Co se s volným prostorem zamýšlí dále nám
objasnil místostarosta a politik zdravého města Pavel
Brettschneider. „Volné prostranství bude využíváno
jako parkoviště pro centrum města a městský úřad na
Olomoucké ulici. Betonové zdi, které lemují bývalé
hřiště budou také odstraněny. Část zdí bychom rádi
ve spolupráci s technickými službami odstranili ještě
letos a zbytek v příštím roce. To závisí na rozpočtových možnostech.“ Pro tuto lokalitu je již vytvořena
studie, která se zabývá využitím tohoto prostranství.
Vizualizaci naleznete na webových stránkách města
v sekci Rozvoj/Projekty města/Regenerace ulice Piaristická. Realizace tohoto projektu však závisí na finančních možnostech města v příštích letech.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Zdravé město děkuje
Děkujeme za obětavou spolupráci na projektu Zdravé město Moravská Třebová úředníkům MÚ, vedení
města Moravská Třebová za podporu, příslušníkům
městské policie – zde především děkujeme panu
Karlu Bláhovi za vynikající spolupráci, příslušníkům
Policie ČR, dále místním hasičům profesionálním
i dobrovolným, zaměstnancům DDM, všem místním
školám a školkám, zaměstnancům technických služeb, Miltry, VZP, Eko-komu, BESIPu, zdravotníkům,
členům University 3. věku, zaměstnancům sociálních
služeb, Domečku, Sluníčka, městské knihovny, informačního centra, kulturních služeb, zahrádkářům,
skautům, turistům, členům Duhového labyrintu, panu
Kužílkovi a dalším obětavým jedincům. Je příjemné
se setkávat se lidmi, kteří jsou ochotni spolupracovat
ať poskytnutím nápadu nebo přiložením ruky k dílu.
Zároveň všem přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a těšíme se na další spolupráci v roce 2012.
Pavel Brettschneider a Ludmila Lišková
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Druhy odpadů a nakládání s nimi
Město Moravská Třebová zajišťuje likvidaci odpadů od obyvatel a organizací prostřednictvím Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. na základě
ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Moravská Třebová.
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této
obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému. Technické služby
realizují vyhlášku města jednak realizací svozů komunálního odpadu ze sběrových nádob v katastru
obce, sezónními mobilními svozy a prostřednictvím
sběrových dvorů v Moravské Třebové a Boršově.
Sběrový dvůr v Moravské Třebové je otevřen celoročně s výjimkou státních svátků v těchto dnech:
pondělí 13:00-17:00 hod
středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod
čtvrtek 8:00-14:00 hod
sobota 8:00-14:00 hod
Sběrový dvůr v Boršově je otevřen vždy 1x za 14
dní v sobotu v době od:8.00 hod. do 12:00 hod.
Typ odpadů
Subjekt
Občané Moravské Třebové
Občané jiných obcí
Podnikatelé zapojení do
systému
Podnikatelé nezapojení

Na sběrovém dvoře je možno ukládat celou řadu
odpadů – kompletní seznam je uveden na http://
websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj/
Ceník odpadu je na stránkách www.tsmt.cz
Komunální odpad (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů): např. papír, plast, sklo, nápojové
kartony, kovy, dřevo, oděvy a textil, barvy, odpad
ze zahrad, směsný komunální odpad, uliční smetky,
objemný odpad (matrace, skříně, …).
Stavební odpad: např. beton, cihly, tašky, asfalt,
eternit, kamení, výkopová zemina, dřevo, sádrokarton, bytová jádra, izolační materiály, stavební a demoliční odpady.
Jiné odpady: pneumatiky, oleje, nemrznoucí kapaliny, autobaterie, filtry, čistící tkaniny, filtrační materiály.
Zpětný odběr elektrozařízení ZOEZ: např. televizory, monitory, počítače, rádia, vysavače, ledničky,
myčky, zářivky, výbojky… Je nutno předávat EZ
v kompletním stavu, jinak se jedná o odpad, za který
je nutno platit.
Gabriela Horčíková, jednatel TSMT

Stavební odpady
(kat.č. 17 .. ..)
Platba dle ceníku
Platba dle ceníku

Komunální odpad
(kat.č. 20 .. ..)
zdarma
Dle ceníku

ZOEZ Zpětný odběr
elektrozařízení
Zdarma
Zdarma

Jiné odpady
kat.č. 15 .. .. .., 16 .. ..
Zdarma
Dle ceníku

Platba dle ceníku

zdarma

Zdarma

Dle ceníku

Platba dle ceníku

Dle ceníku

Zdarma

Dle ceníku

Udržujeme si veřejné prostranství čisté?
Následující fotografie hovoří o rozdílném přístupu
k udržování pořádku na veřejném prostranství. Fotka s cedulkou na ul. Alšově je důkaz příkladného
chování občanů a respektování zákazů. Od doby,

lupráci a pochopení. Naproti tomu o kousek dál na
ul. Nerudově je to občanům naprosto jedno a přes
zákaz zde odpad stále ukládají. Také stojí za zmínku kupa suti na ul. Alšova, která sice leží na soukromém pozemku, ale veřejně přístupném, a to už
déle než rok.
Technické služby Moravská Třebová

co byla osazena
zákazová tabulka, se v uvedené
lokalitě neobjevil žádný odpad.
Tímto děkujeme
občanům za spo-

11. prosinec – novinky
v dopravě přinesou
změny na železnici
Nový jízdní řád začne platit v neděli 11. prosince. V celém kraji bude spuštěn Integrovaný dopravní systém IREDO, který umožní
cestovat na jednu jízdenku nejen autobusy
a regionálními vlaky, ale i všemi běžnými
rychlíky Českých drah. Cestující vlakem si
tak budou moci vybrat mezi tarifem IREDO
nebo tarifem Českých drah – v závislosti na
tom, který ceník bude pro příslušnou cestu
výhodnější. Bližší informace je možné získat
u osobních pokladen Českých drah. Integrovaný tarif u autobusů a vlaků bude možné
využít i do sousedního Královéhradeckého
kraje, na jednu jízdenku tak bude možné cestovat např. z Moravské Třebové do Jánských
Lázní. Ve vlacích kategorie Expres, InterCity a EuroCity bude nadále platit pouze tarif
Českých drah. Pro obyvatele i návštěvníky
Moravské Třebové znamená nový jízdní řád
velkou změnu. Vlaky z České Třebové budou končit právě v Moravské Třebové. Na
trase do Chornice není železniční doprava
objednávána. Na trase do České Třebové se
doprava oproti dnešnímu stavu zpravidelní,
bude provozována jako přímá vlaková linka se základním dvouhodinovým intervalem
provozu. Navíc ve frekvenční špičce pracovních dnů pojedou další vlaky a bude tak provozován hodinový systém. Věříme, že tento
nový model dopravy osloví další zákazníky
a cestující přibudou. Na dobré úrovni zůstane
i spojení večer a o víkendu z podvečerních
sportovních i kulturních akcí v Praze, Hradci Králové či Pardubicích. Dalším důvodem,
proč zvolit železniční dopravu, je i plánované nasazení moderních vozidel – od konce
1. čtvrtletí bude na většinu vlaků nasazena
známá žlutozelená souprava Regionova, pořízená za finanční spoluúčasti Evropské unie.
V závěru příštího roku bude nasazena i druhá modernizovaná souprava, takže všechny vlaky budou mít nízkopodlažní prostor
umožňující snazší přepravu starších občanů,
maminek s kočárky, cyklistů i imobilních
spoluobčanů. České dráhy ještě upozorňují,
že až do 10. prosince je možné zakupovat
jízdenky za stávající ceny v rámci předprodeje i pro jízdy plánované v období po změně
jízdních řádů.
Michal Štěpán, ředitel Krajského centra
osobní dopravy Pardubice, České dráhy, a.s.

Informace pro držitele zbrojních průkazů
Policie ČR, Územní odbor Svitavy, oddělení pro
zbraně a bezpečnostní materiál, by touto cestou ráda upozornila držitele zbrojních průkazů
na včasné prodloužení doby platnosti zbrojního
průkazu. Ze zákona č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
vyplývá, že se žádost o vydání nového zbrojního
průkazu předkládá příslušnému útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. Pokud skončí platnost zbrojního průkazu,
nelze ji prodloužit a držitel by měl neplatný do-
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Duku Duku držitelem
prestižní ceny

klad odevzdat do 10 pracovních dnů příslušnému
útvaru policie.
Kontakt:
Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje
adresa: Purkyňova 2, 568 02 Svitavy úřední hodiny: pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hod
telefon: 974 578 300, fax: 974 578 108
e-mail: syzbrane@mvcr.cz

Pod záštitou České barmanské asociace, získal místní klub Duku Duku, prestižní ocenění MAURERŮV VÝBĚR GRAND BAR 2012. Toto ocenění
je na základě výběru tajného hlasování nezávislých
hodnotitelů celostátní ankety a klub Duku Duku tak
patří ke dvanácti nejlepším barům v Pardubickém
kraji, které byly vybrány. Generálním partnerem
projektu je Stock Prestige vodka. V Duku Duku tak
proto nyní naleznete samolepku, která funguje jako
známka kvality a identifikuje klub jako podnik patřící mezi nejlepší v republice.

Anna Štegnerová, vrchní inspektor

Eva Pavléková

P R O S I N E C 2 0 11

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Na oběti mířil zbraní

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ: Během dvou dnů tři loupeže
Asi dvacetiletý mladík byl v pondělí obviněn ze
spáchání zvlášť závažného zločinu, kterým je loupež. Na svědomí má hned tři případy, kterých se
měl postupně dopouštět mezi 10. a 12. listopadem
tohoto roku v Moravské Třebové na Svitavsku a v
České Třebové na Orlickoústecku. Ve všech třech
případech pod pohrůžkou zbraně žádal o vydání
finanční hotovosti. Poprvé měl se zbraní v ruce
kolem poledne navštívit jednu z benzínových čerpacích stanic v Moravské Třebové. Když maskovanému muži obsluha sdělila, že mu žádné peníze
nevydá a na svoji obranu vzala do ruky elektrický
paralyzér, z místa činu utekl. Ještě v týž den v podvečer v České Třebové kolem páté hodiny měl přistoupit k okénku trafiky a rovněž žádat o finanční
hotovost. I zde se jí nedočkal a tak z místa činu
odešel. Své třetí loupežné přepadení opět spáchal
v Moravské Třebové a to krátce před polednem. V
jedné z prodejen ve městě se zbraní v ruce žádal
o vydání hotovosti. Žena v prodejně mu z obavy
o svůj život vydala několik tisícovek. Ani v jednom případě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Sdělením obvinění mladého muže případ zdaleka
nekončí. Za tato protiprávní jednání, k nimž se doznal, mu u soudu hrozí až desetileté vězení.
nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí

Kontrola podávání alkoholu
mladistvým

Opakované víkendové kontroly městské policie
zaměřené na podávání alkoholu mladistvým přináší své „ovoce“. Zorganizovaná rozsáhlá akce
městské policie zaměřená na podávání alkoholu
mladistvým a hru mladistvých na výherních hracích přístrojích v místních hernách v noci z 21.
na 22. 10., potvrdila, že práce strážníků má svůj
význam. Početná skupina představitelů zákona
vyrazila v noci na kontrolu celkem 14 restaurací,
barů a heren v centru města. Při téměř tříhodinové
detailní kontrole nebyl shledán jediný nedostatek.
A to se kontrole nevyhnul ani pověstný klub Duku
Duku. V policejní síti však zcela náhodou uvíznul
místní mladík, který se domníval, že pěší zóna je
v noci vyčleněná pro neosvětlené a navíc podnapilé cyklisty. Když strážníci neosvětleného cyklistu
zastavili a podrobili jej dechové zkoušce, přístroj
na měření hladiny alkoholu ukázal hodnotu 1,24
‰. Jelikož se jednalo o řidiče nemotorového vozidla, strážníci na místo přivolali kolegy z Obvodního oddělení Policie ČR, kteří si řidiče převzali
do své péče a dále se zaobírali šetřením přestupku
proti pravidlům silničního provozu. Jelikož je dotyčný přestupce starší 18 let, zřejmě jej za tento
čin nemine tučná pokuta.

!!Cyklisté pozor!!

S příchodem podzimu se opět začala městská policie věnovat problematice neosvětlených cyklistů.
V letošním roce se strážníci této problematice věnují opravdu intenzivně. Kontroly jsou prováděny
téměř denně v ranních, večerních i nočních hodinách. Velká pozornost je věnována ulici Cihlářové, kde se po setmění prohání na neosvětlených
jízdních kolech a dokonce v pěší zóně generace
dospívajících řidičů nemotorových vozidel, čímž
jízdní kolo podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích bezesporu je. Řidičem je podle tohoto zákona dokonce jezdec na zvířeti!
Povinná výbava jízdních kol
Technické požadavky na jízdní kola stanoví příloha č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., z níž vyplývá:
Jízdní kola musí být vybavena:
• dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní
kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem
(volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou)
nemusí být vybavena přední brzdou,
• zadní červenou odrazkou; odrazka může být
kombinována se zadní červenou svítilnou a lze
ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo
obuvi cyklisty,
• přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty,
• oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů
(šlapátek),
• oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je
nahradit odrazovými materiály na bocích kola
nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Velikost, tvar a umístění odrazek je v příloze 13
podrobně popsáno. Dále je předepsáno, jak má
být provedeno zakončení řídítek (zátky, rukojeti), páček brzd a měničů převodů, konců blatníků, a rovněž jak mají být provedeny matice
nábojů kol (musí být uzavřené, pokud nejsou
křídlové, rychloupínací apod.).
Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní
kola dále vybavena:
• předním světlometem svítícím dopředu bílým
světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem,
• zadní červenou svítilnou; může být nahrazena
svítilnou s přerušovaným červeným světlem,
• zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po
dobu min. 1,5 hodiny).

Pult cetrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, provozoven
sloužících k podnikatelské činnosti, firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením pomocí Elektronického
zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen občanům Moravské Třebové. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci městské policie, kteří připojené objekty
kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. S již zřízeným Elektronickým zabezpečovacím systémem
je možné se k PCO připojit téměř okamžitě.
V případě zájmu o nadstandardní zabezpečení Vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte na
níže uvedená telefonní čísla nebo emailové adresy, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace.

GSM: 605 255 351, 731 031 231, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz
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V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 2011 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 612
občanů ČR a 108 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno
k 31. 10. 2011 na trvalém pobytu 10 720 občanů. Za měsíc říjen se v Moravské Třebové
narodilo 9 dětí, zemřelo 10 občanů, přistěhovalo 11 obyvatel a odstěhovalo se 21 osob.
Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte:
• sedátko musí být pevně připevněno,
• kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy
dítěte.
Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003:
• musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze
nahradit elektronickým nosičem této informace),
• není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti
(viz výše), musí být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného stavu není způsobilé k provozu za snížené viditelnosti.

Karel Bláha, velitel městské policie
Vážený pane starosto,

dne 10. listopadu 2011 došlo k loupežnému
přepadení mé zaměstnankyně - obsluhy čerpací stanice CCoil na ulici Dvorní v Moravské Třebové. Pachatel tohoto trestného
činu byl v krátké době orgány Policie ČR vypátrán. K úspěšnosti zadržení nebezpečného
pachatele nepochybně přispěla i dobrá práce
a součinnost policistů se strážníky vaší Městské policie v Moravské Třebové. Dovolte mi
proto, prosím, abych Vám, jako starostovi
města, alespoň touto cestou vyjádřil za práci
strážníků poděkování.
S pozdravem
Jan Coufal

Dobrý den,

děkuji Vám za Vaše vyjádření k práci Policie ČR i MěP v Moravské Třebové, které mě
potěšilo. Je mi velmi dobře známa úroveň
a kvalita práce obou těchto bezpečnostních
složek, neboť městskou policii řídím já sám
a s vedením Obvodního oddělení Policie ČR
i s vedením územního obvodu PČR Svitavy
úzce spolupracuji. Myslím si, že se taková
spolupráce našemu městu nejen vyplatí, ale
je velmi nutná a nepostradatelná. Osobně mi
na tomto velmi záleží, neboť toto je ta správná cesta jak posilovat bezpečnost ve městě.
Jsem opravdu rád, že se podařilo v průběhu
posledních asi 4-5 let vzájemnou součinnost
obou policií zapracovat do denní praxe, a že
tato spolupráce funguje nejen formálně, ale
i ve skutečnosti, byť je stále co zlepšovat.
O úspěšném objasnění obou loupežných
přepadení v Mor. Třebové (stánek PNS na
ul. Cihlářově a BČS na ul. Dvorní) jsem byl
informován již během pondělí dne 14. 11.
2011. Je to opravdu výsledkem jejich velmi
dobré spolupráce, jen tak dál!! K dopadení
pachatele významně přispěly záznamy městského kamerového systému. Ještě jednou
Vám děkuji za Váš názor a Vaše poděkování
předám těm, co si jej zaslouží.
S pozdravem
Miloš Izák, starosta města
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Soutěž Rozkvetlé město zná své vítěze
Stalo se již tradicí, že místní organizace ZO ČZS,
lidově zvaní Zahrádkáři, připravili podzimní výstavu výpěstků ovoce a zeleniny. Členové a členky výboru této organizace pečlivě přichystali celou expozici, do které bylo věnováno celkem 215 výpěstků
od 47 vystavovatelů z 16 oblastí. A že bylo co
obdivovat! K vidění totiž byla nejen krásná jablíčka a hrušky, ale také cizokrajné
ovoce s názvem hruškojablko. A nejen
to. Na výstavě se objevilo i ovoce, které se pěstovalo v dobách dřívějších,
jako např. plody kdoule, ze kterých
uměly naše babičky vykouzlit vynikající marmeládu. Také jste mohli obdivovat (a tajně
ochutnat) tzv. křížaly. Pro ty kdo nevědí o čem je
řeč – je to dřívější název pro sušené ovoce. Celá
výstava byla nápaditě doplněna půvabnými tematickými malůvkami dětí. Výstavu zahájil předseda ZO
ČZS MT pan Zdeněk Kadlec, přivítal starostu města JUDr. Miloše Izáka a starostu partnerského města Staufenberg Petera Gefelera, místostarostu města
Ing. Pavla Brettschneiera, předsedu ÚS ČZS pana
Ing. Jaroslava Navrátila a ostatní přítomné. Slavnostní zahájení zpestřili hudebním vystoupením žáci
místní ZUŠ. Součástí zahájení bylo také vyhlášení
vítězů soutěže Zdravého města Moravská Třebová
s názvem Rozkvetlé město. V letošním roce z celko-

vého počtu 151 hodnocených objektů bylo porotou
vybráno deset nejhezčích rozkvetlých oken či předzahrádek. Vítězové – manželé Jiroušovi, manželé
Karáskovi, manželé Nečasovi, manželé Pliskovi,
manželé Tylšarovi, paní Maděrová, paní Svozilová,
paní Trnková, paní Hečková, pan Žáček, a firma pana Jirouše – byli odměněni cenami,
které věnovalo Zdravé město Moravská
Třebová. „Děkuji všem občanům našeho
města, kteří zkrášlují svoje domovy. Je
dobře, že jim záleží na místě, kde žijí,“
řekl při poděkování vítězům soutěže
místostarosta a politik Zdravého města
Mor. Třebová Ing. Pavel Brettschneider. V odpoledních hodinách navštívil výstavu také hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a poslanec Parlamentu ČR Václav Neubauer. Výpěstky přišlo obdivovat
celkem 1 105 návštěvníků. Na výstavě bylo možné
zakoupit keramické výrobky z dílny místní speciální
základní školy nebo vánočně laděné výrobky chráněné dílny Pony Dekor z Lanškrouna. Děkuji všem,
kteří se jakkoli podíleli svou prací na celém průběhu
výstavy i soutěže Rozkvetlé město, hlavně pak panu
Zdeňku Kadlecovi, který soutěži Rozkvetlé město
věnoval velkou část svého volného času.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města MT
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Děti staňte se spoluautory
knihy legend!
Snem mnoha literárně či výtvarně nadaných
dětí je, aby se jejich tvorba dostala do rukou
veřejnosti, ale většinou není v jejich silách
se prosadit. Proto se skupina mladých lidí,
podpořena z programu Think Big, rozhodla
dětem tento sen umožnit a vydat jim knihu
složenou z nejlepších příspěvků v soutěži
„Urban legends očima dětí“, do níž mohou
přispět účastníci svou povídkou, básní nebo
komiksem. Tématem jsou „urban legends“ historky z novodobého městského prostředí.
Urban legends, téma všech soutěžních děl,
mají nejblíže k pohádce, pověsti či hororu,
jsou však specifické svým přístupem k realitě - tváří se, jako by se opravdu staly či stále
probíhaly. Mezi všeobecně známé a proslavené urban legends patří historka o černé
sanitce, která unáší náhodné kolemjdoucí
za účelem prodeje lidských orgánů, o nočním vlaku, který nikdo neřídí, nebo o ženě
čekající na tramvajové zastávce, která se
nenávratně propadla do země. Mnohdy je
legenda vázána na daný region a uchovává
se pouze v ústní formě. Cílem dobrovolníků,
zapojených do projektu, je tedy nejen podpořit kladný vztah dětí k literatuře, vlastní
tvorbě, ale také zachovat často zajímavé či
vtipné legendy krajů nebo měst v písemné
podobě, a to specifickým způsobem - očima
dětí. Soutěž je určena všem dětem mladším
šestnácti let. Svá díla - do každé kategorie
nejvíce jedno - mohou posílat klasickou poštou, e-mailem na urbal@urbal.cz či vkládat
přímo na webových stránkách soutěže www.
urbal.cz. Uzávěrka přijímání příspěvků je
15. ledna 2012. Třicet nejlepších příspěvků bude otištěno v knize, kterou v březnu
2012 obdrží všichni soutěžící zdarma. Tři
nejlépe hodnocené povídky navíc zpracují
do knihy profesionální kreslíři ve formě komiksu. Na všechny zúčastněné čekají kromě
knihy městských pověstí i další ceny a jarní
závěrečné setkání. Realizační tým, složený
z dobrovolníků nadšených pro práci s dětmi, pořádá soutěž díky podpoře Nadace O2
a Nadace rozvoje občanské společnosti.
Redakce

Den zdraví s VZP
Pod heslem – Měj rád své srdce – uspořádala VZP ve spolupráci se Zdravým městem Mor. Třebová pro občany moravskotřebovska Den zdraví. Akce proběhla v pátek
18. listopadu ve vestibulu radnice. Jak jsou
na tom s vlastním zdravím přišlo zjistit cca
120 občanů. Zdravotníci bezplatně změřili tělesné hodnoty a radili jak se udržovat
v kondici. Děkuji VZP za podporu a těším
se, že příští rok v rámci některé kampaně
Zdravého města tuto akci pro naše občany
zopakujeme.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého
města a MA 21 Mor. Třebová

Univerzita opět v plném proudu
Již dvanáctý rok mají občané Moravské Třebové a okolí možnost navštěvovat univerzitu třetího
věku. Letos se opět sešel výjimečný počet studentů. Dekrety z rukou starosty města Miloše Izáka si
přišla dne 2. listopadu převzít devadesátka občanů.
K takto hojné účasti přispěla dobrá témata, kvalitní přednášející a celoroční příprava univerzity, kte-

rou zajišťuje Marie Blažková. „Letošní ročník nese
téma Škola-základ života aneb vzdělávání nikdy
nekončí. Přednášky jsou letos členěny do několika
předmětů. Posluchači si rozšíří obzory v zeměpise, psychologii, estetické výchově, českém jazyce,
dějepise a společenských vědách. Každá hodina
je vedena jiným odborníkem. Součástí studia bude
také exkurze,“ uvedla Marie Blažková. První hodina byla věnována vyprávění Jana Maulera, držitele
ocenění Osobnost města Moravská Třebová 2010.
Jeho vyprávění doprovázené bohatou fotodokumentací zaujalo posluchače zcela přeplněnou zasedací
místnost městského úřadu na Olomoucké ulici. Závěr dvanáctého ročníku univerzity třetího věku je
naplánován na polovinu března příštího roku, kdy
bude všem studentům slavnostně předáno osvědčení o absolvování univerzity.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města Moravská Třebová výhradně na základě osobní

nebo telefonické domluvy. Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich příjmu. Rezervace
přijímáme vždy nejdříve první den v daném měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny
zpět do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, i v tomto případě platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do prodeje.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Dluh (USA)

12. 12. pondělí, 19:00
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel Singer
(Jessica Chastain), David Peretz (Sam Worthington)
a Stephan Gold (Marton Csokas) se vrátili domů jako
hrdinové, poté co ve Východním Berlíně úspěšně
vystopovali a zabili nacistického válečného zločince,
bývalého doktora z Osvětimi. Současnost. Teď již
vysloužilí agenti Mossadu, Rachel (Helen Mirren),
David (Ciarán Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson)
mají status národních ikon, dcera Rachel dokonce
o jejich misi napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod
tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit.
Před třiceti lety v Berlíně se totiž odehrálo jiné

dobrodružství neznámého světa, který se právě ocitl
na pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za pomoci svých
nových pohádkových kamarádů rozplétá zamotaný
svět pohádek, který se zlými silami snaží ovládnout
komiksový gangster Crashman. Žákyni 2. B čeká
nelehký úkol, jak se vypořádat se všemi nástrahami
podzemní říše, přelstít komiksového gangstera
a dostat se zpátky domů k mamince.
Režie: Václav Vorlíček, hrají: Petra Černocká, Jan
Hrušinský, Helena Nováčková, Jiřina Bohdalová,
Josef Somr, Petr Nárožný, Jiří Lábus ad.
Pohádka, 90 min

14. 12. středa,17:00

Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před
mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou
čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla
do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou.
Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné
vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co
ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství
o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě
toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka
Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností
a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek
plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků
a morkolabů. Na malou holčičku čekají neuvěřitelná

7. 12. středa, 19:00, dvorana muzea, vstupné 100 Kč
Michael Janík je známý folkový písničkář proslavený
především společným vystupováním ve dvojici
s Mirkem Palečkem. V poslední době spolupracuje
se Simonou Klímovou, písničkářkou, která účinkuje
a získává ceny na různých folkových festivalech
a soutěžích.

Moje krásná učitelka (USA)
19. 12. pondělí, 19:00

Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké
komedii LARRY CROWNE chlapíka středního
věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do
té doby pracuje jako úspěšný šéf v hypermarketu.
Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská,
a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic.
Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší
kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve škole se
zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje
do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která
ve svém osobním životě řeší spory s manželem.
Obyčejný mužský jako Larry, který má mnoho
důvodů se domnívat, že jeho život se zastavil,
dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo

Vánoce s Albertíkem (pro děti)

14. 12. středa, 10:00, dvorana, vstupné 50 Kč
Zábavná Vánoční Show plná soutěží, písniček
a kopec úžasných dárků, kterou Vám přiveze
kominíček Bertík a jeho kamarádi. Nebude chybět
Vánoční kapela, čertíci a vánoční překvapení.

Zmýlená platí

drama než to, které později prezentovali veřejnosti.
Důkazem může být informace, že muž, kterého
tenkrát dostali za úkol zabít, se prý před pár měsíci
objevil živý a na pokročilý věk relativně zdravý
v jedné nemocnici na Ukrajině. Dluh je třeba zaplatit
i po tolika letech. Dřív než se o něm dozví věřitel
a srazí trojici hrdinů z piedestalu.
Drama/Thriller, 114 min

Saxána a Lexikon kouzel (ČR)

Vánoční koncert Michaela
Janíka a Simony Klímové

(Zora Kostková – Procházková)
17.12. sobota, 19:00, kinosál, vstupné 200 Kč
Veselá komedie o dvou dějstvích a mnoha
zmýlených. V této komedii, plné slovních hříček,
lakonických poznámek, úsměvných dialogů, se
můžeme bavit situacemi téměř detektivními.
smysl už Tě minulo, objevíš důvod proč žít.
Režie: Režie: Tom Hanks, hrají: Tom Hanks, Julia
Roberts, Rami Malek ad.
Komedie/Drama, 98 min.

Vstupné u filmových představení nebylo do
uzávěrky známo.

Kulturní centrum
Mikulášský jarmark pod
střechou

3. 12. sobota, 9:00–16:00
Na jarmarku budou na prodej skleněné vánoční
ozdoby, keramika, adventní věnce, vizovické
pečivo, dřevěné betlémy, hračky, modrotiskové
výrobky, včelí produkty, medovina, perníčky
a další. Doprovodný program v průběhu jarmarku:
Kramářské písně • Kašpárek a čerti
Pohádka pro nejmenší diváky v podání
divadelního souboru J. K. Tyla Moravská Třebová
v 10:00 a 13:00 v kinosále.

Kdo je kdo? Kdo chce co a po kom to chce? Kdo
nebo co je v kufru?
Hrají: Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Milena
Steinmasslová a Otto Kalus.
Hlavní představitelka Dana Homolová zde (spolu s
diváky) oslaví své životní jubileum…

Silvestrovský ohňostroj

31. 12. sobota, 18:00 hod., náměstí TGM
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Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

suché plody a jiné pochoutky... Dospělé zahřeje horká
medovina nebo punč, děti setkání s Mikulášem,
čertem a andělem, kteří budou k dispozici po celou
dobu trvání jarmarku.

Stálá expozice

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstava

Jana Čubrdová –
Keramické plastiky
Vladimír Čadílek –
Všehochuť z šuplíku
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Další doprovodný program:
9:30 kramářské písně (Kateřina Čadílková
a Daniel Čermák, dvorana)
10:00 pohádka Kašpárek a čerti (DS J. K. Tyla,
kinosál)
11:00 kramářské písně (Kateřina Čadílková
a Daniel Čermák, dvorana)
13:00 pohádka Kašpárek a čerti (DS J. K. Tyla,
kinosál)
14:00 kramářské písně (Kateřina Čadílková
a Daniel Čermák, dvorana)

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
tel.: 731 151 784

do 23. prosince 2011

Otevřeno:
listopad–březen – pouze pro skupiny minimálně 8
osob. Nutné se předem objednat s několikadenním
předstihem.

Mikulášský jarmark

V sobotu 3. prosince od 9 do 16 hodin se v budově
a před budovou muzea uskuteční jubilejní, již
dvacátý Mikulášský jarmark! Přihlášeni jsou opět
prodejci vánočních ozdob z nejrůznějších materiálů,
letos i skleněných – s nabídkou dotvoření nápisem
na přání přímo na místě. Kromě dalších tradičních
ozdob z vizovického pečiva, ze slámy, zdobených
perníčků se budou prodávat drobnosti vhodné
k vánoční výzdobě interiéru nebo jako dárek –
adventní věnce, jmelí a vánoční vazby, různé druhy
keramiky a bižuterie, textilní drobnosti, knížky,
dřevěné hračky, svíčky, košíkářské výrobky, čaje,

Stálá expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea Julie
• Barevná planeta

DĪm dďtí a mládeže v Moravské TĢebové
poĢádá ve spolupráci s Kulturními službami mďsta tradiĀní

Vánoční koncert
Hraje Moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zeleného rozšířený o muzikanty
z jevíčského Big Bandu.
Zpívají H. Koudelková a K. Jelínek.
Slovem prování K. Jelínek.
Pondělí 12. prosince v 19:00 hod v koncertním
sále ZUŠ na zámku. Vstupné dobrovolné.

Program :
- pĢehlídka a vyhodnocení nejzajímavďjších masek
(kategorie pĢedškoláci a školáci)
- tradiĀní pĢíchod Mikuláše s nebeským
doprovodem – rozdávání sladkostí

CONTEST OF FUTURE 3. kolo – live soutěž kapel

5.11.

FERNET Z GENERATION PARTY – Dj Juri & J.M.X.

BONEBROKE / SILESIJAH ALLSTARS / OCHO RIOS / RETRO JOKERS
vstup do 20:00 - 30 Kč, od 20:00 - 50 Kč

Fernet "Z" - 25 Kč + spousta dárků / vstup 50 Kč do 23:00 - 20 Kč

NIGHT
11.11. METAL
Blue Fire / Hypnotic Face / Syfon / Sin Joy

/ zač. ve 20:00, vstup 80 Kč

- tombola 5,- KĀ, vystoupení
kroužkĪ pĢi DDM

12.11. Tullamore Party – Dj Maty
Tullamore - 35 Kč + spousta dárků / vstup 50 Kč

18.11. SKYLINE
After Party: Murte (Panda Unity)

- diskotéka

zač. ve 20.00 hod, vstup 150 Kč

PĢedpokládaný konec v 16:00 h.
Bďhem karnevalu si mĪžete zakoupit obĀerstvení.
ModerátoĢi: Rádio DWD

4.11.

VSTUP ZDARMA.

19.11.
25.11.
26.11.

Duku hledá SUPERSTAR – Dj Shirak / vstup 50 Kč
MOJA REČ, KARTEL, DJ’s BUSTERAZ & J.S.M.
zač. ve 20:00, vstup 150 Kč

Oldies Party - Dj’s Company / vstup 50 Kč
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Vánoce

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Listopad 2011
Litomyšl

Barborkové slavnosti na zámku, Zámecké sklepení v moci pekelné
3. 12. 2011 od 10:00-16:00 hod. - zámek
Staročeské trhy v arkádách zámku, koledy, pohádka, radovánky na nádvoří ….
Benefiční PRIMA BAZAR 2011
5.-9. 12. 2011 od 9:00-18:00 hod. - Lidový dům
Bazar nepotřebných či přebytečných věciček. Výtěžek bude použit na dovybavení Nového kostela
Církve bratrské.
Adventní trh
10. 12. 2011 od 8:00-16:00 hod. - Smetanovo nám.
- dolní část
Řemeslníci z měst, obcí a vísek z Čech a Moravy
budou nabízet své výrobky. Na pódiu se vystřídají
hudební skupiny a pěvecké sbory.

Svitavy

Vánoce ve Svitavách
4. 12. 2011 od 9:00-16:00 hod. - na různých místech ve městě
Tradiční vánoční jarmark na náměstí, zvyky
a obyčeje – pečení cukroví, smažení tradičních
vánočních hnízd, pouštění lodiček, zdobení
perníčků v muzeu, marcipánové Vánoce – výroba marcipánových figurek v Ottendorferově domě, výroba vánočních ozdob pro děti ve
Fabrice a non-stop promítání pohádek v Klubu
Tyjátr.
Koncert: Janek Ledecký
13. 12. 2011 od 19:00 hod. - Fabrika Svitavy
Vánoční bigbít aneb návrat ke svitavským kapelám
25. 12. 2011 od 19:30 hod. - Fabrika
Vystoupí Blue Fire, Syfon, Kowalski, Z-Band,
The Panthers, host: Matlhers Angels
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz
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Polička

Vánoce v proměnách času
17. 11. 2011-8.1. 2012 - Centrum B. Martinů
Výstava zachycující jak vánoční svátky slavili lidé
v dřívějších dobách.
Vánoce s Moravankou
10. 12. 2011 od 16:00 hod. - Tylův dům
Vystoupení populární dechové hudby.
Koncert: Vladimír Mišík
17. 12. 2011 od 20:00 hod. - Divadelní klub.

Vysoké Mýto

Koncert: UDG
17. 12. 2011od 20:00 hod. - Městský klub
Koncert kapely v klubové scéně.
Vánoční jarmark v muzeu
12.-16. 12. 2011 - Regionální muzeum
Každoroční setkání řemeslníků při ukázkách tradičních řemesel a lidové tvorby.
Betlémy
4.-31. 12. 2011 - Regionální muzeum
Vánoční výstava betlémů ze sbírek Reg. muzea
V. Mýto a Třebechovického muzea betlémů.

„Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká…“
(J. Vrchlický)
Naši milí,
opět stojíme před jedním z nejkrásnějších období
v roce, a tím jsou Vánoce. Události, které si v tomto čase připomínáme nás vedou k prožití daru. Asi
největší radost z dárečků mají naši nejmenší (nebo
to alespoň dokáží dát dostatečně najevo). A tak se
nabízí otázka: „Čím udělám radost druhým, čím obdaruji?“ Zkušenost nám říká, že nejhezčí dárky nejsou zdaleka ty nejdražší. Také naše škola nezůstává
s přípravou Vánoc pozadu. Máme pro Vás nachystané „dárky“ v podobě vystoupení našich žáků. Věříme tedy, že se s Vámi setkáme na některém z níže
uvedených vystoupeních, která naše škola pořádá.
8. prosince v 17:30 hod. nás čeká v Komorním sále
Podvečer s múzami. 15. prosince v 17:30 hod. zaklepe na dveře Komorního sálu také Podvečer s múzami, tentokrát však ve vánočním provedení. 21.
a 22. prosince vždy v 18:30 hod. zveme všechny
do Koncertního sálu naší školy na Vánoční večer.
V neposlední řadě pak přijměte přání pokojných
a šťastných Vánoc. Na setkání s Vámi se těší
žáci a zaměstnanci ZUŠ Moravská Třebová

Pozvánka
Na tradi!ní „Mikulá"skou zábavu“
v sobotu 3. prosince 2011
od 19:30 hodin v sále „Na Písku“ k tanci a poslechu hraje
skupina „Domino“ pod vedením pana Beyera.
Pro radost vystoupí
skupina ma!oretek „Poupata“ z Rozstání, p"ijde i #ert.
Bohatá tombola a ob#erstvení zaji$t%no.
Vstupné: 50 K! v!etn# místenky
P"edprodej vstupenek: Turistické informa!ní centrum, nám. TGM 33
Srde#n% Vás zve po"adatel M#stská organizace KS$M Moravská T%ebová
Za finan!ní p"ísp#vek a v#cn$ dárek do tomboly srde!n# d#kujeme

Kukátko 2011
Rok se sešel s rokem a jsme tu opět
zpátky. Každoročně pořádá ZŠ, MŠ
a PrŠ Moravská Třebová v muzeu soutěž v přehlídce malých divadelních
forem „Kukátko“. Letošní Kukátko
proběhlo 8. 11. Účast na něm byla hojná a v celém sále vládla výborná nálada. Naši školu reprezentovala Praktická škola dvouletá, která vystoupila
s hudební pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ ve zpracování Z. Svěráka.
Všechny zúčastněné školy podaly výborné výsledky, úroveň jednotlivých
vystoupení se rok od roku zlepšuje
a leckdy některá představení „chytí nejednoho diváka za srdíčko“.
Už nyní se těšíme na konání
Kukátka v příštím roce, neboť realizace projektu tohoto typu je plná inspirace pro
naši pedagogickou činnost.
Touto cestou bychom chtěli
také poděkovat městu Moravská Třebová za finanční
podporu.
Žáci II. třídy PrŠ
a Mgr. K. Kubínová

Dne 29. 12. 2011 oslaví 60 let společného života naši milovaní rodiče, prarodiče
a praprarodiče ing. Jan a Marie Tichých
z Mor. Třebové. K významnému jubileu blahopřejí dcera Hana s manželem,
syny Romanem a Dušanem s rodinami
(z Břeclavi).
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D!m d"tí a mláde#e Mor. T$ebová, Zdravé m"sto Moravská T$ebová, Kulturní
slu#by Moravská T$ebová a humanitární organizace ADRA
po$ádají akci

JE!Í"EK D#TEM
A PRO D#TI
Zveme v$echny d%ti, které cht%jí

! odeslat sv&j dopis Je'í$kovi NEBESK(M FAXEM a vid%t andílka
! strávit p%kné odpoledne plné koled a váno)ní atmosféry
! vid%t, jak putovaly hra)ky z lo*ské sbírky do nemocnice v Keni

16. 12. 2011 v 16:00 hodin
do dvorany muzea v MORAVSKÉ T!EBOVÉ
V$echny d%ti, které budou mít napsan+ dopis Je'í$kovi, dostanou krásn+ dáre)ek.
(dopis bude mo'no napsat p,ímo na míst%)

A proto"e je krásné dárky dostávat, ale také
dávat, cht#li bychom op#t v$echny d#ti
poprosit, aby s sebou p%inesly n#jakou p#knou
nerozbitou hra&ku, se kterou si ji" nehrají a
cht#ly by ji v%novat d%tem do D#TSKÉHO
CENTRA ve Veské u Pardubic, zabalily ji do
pr'hledné fólie a p%ibalily líste&ek se sv(m
jménem. Z hygienick(ch d'vod' prosíme pouze
hra)ky d,ev%né a plastové.
Sou%ástí akce bude prodej v&robk! u#ivatel! sociáln" terapeutick&ch dílen ULITA a
denního stacioná$e DOME'EK
Moc se t%$íme a d%kujeme

Rodinné a mateřské centrum
Sluníčko, Moravská Třebová

Vás zve na

ADVENTNÍ
KONCERT
Ne vše, co vypadá černě,
musí i černě skončit !

Ne vše, co vypadá bíle,
musí bílé opravdu být !

Základní !kola Moravská T"ebová, #s. armády 179
(K"i$ovatka)
Vás srde!n" zve na

DEN OTEV%EN&CH DVE%Í,
kter# se koná 15. prosince 2011 od 8.00 do 11.30 hodin v budov" $koly.
Pro! byste se m"li p%ijít podívat, co uvidíte?
• Projektové vyu!ování

21.12. 2011
v 1600 h.

kaple sv. Petra

• V#uku v men$ím kolektivu d"tí
• Práci asistentky pedagoga

vedle františkánského
kláštera na ul. Svitavské

• Individuální p%ístup k d"tem
• Zajímavou v#uku na interaktivních tabulích
• Práci d"tí v p%ípravné t%íd"

Účinkují:

Schola za 5 pět!
Barbora Vacková

Také uvidíte na vlastní o!i, jak se prom"nila na$e $kola za posledních pár let.
V dob" od 13.30 do 15.00 hodin se uskute!ní „D"tsk# váno!ní jarmark“.
P%ij&te se podívat a dob%e nakoupit.

Výtěžek z koncertu je na
obnovu vyhořelého
sirotčince v Mongolsku.

Jako každoron dorazí i letos v ase adventním
do Moravské Tebové plamínek zažehlý v rodišti
Ježíše Krista.

Betlémské svtlo
rádi pedáme všem, kteí si tento symbol míru,
lásky a nadje chtjí penést do svých domov,

v nedli 18. prosince v 17 hodin
v parku ped muzeem
(svíky nebo lampiky s sebou).
Plamínek bude hoet také v klášterním kostele sv. Josefa na ul. Svitavské.

Moravskotebovští skauti

2. 12. 2011 v 16:30 hod.
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko,
Fara, Kostelní nám. 3
Moravská Třebová
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Advent a Vánoce na Moravskotřebovsku
stromečkem. Do některých stavení přicházel Ježíšek (Christkind) osobně – někdo z příbuzných se
oblékl do roucha bílé nebo pastelové barvy a závoje a po zazvonění zvonečku vešel do domu.
Mlčky postál, případně odvedl děti ke stromečku,
odvážnější děti mu přednesly básničku, Ježíšek
rozdal dárky a opět tiše odešel. Příchod Ježíška
byl někde, např. v Křenově oznamován střelbou
Betlémářství
z pušek nebo hmoždířů, vyrobených třeba z konve
Advent byl také obdobím doplňování a opravona mléko.
vání betlémů. Moravská Třebová bývala od dob
Štědrovečerní večeře se skládala z několika bezrekatolizace významným centrem betlémářství,
masých chodů, později se jedl kapr, což mělo
bohužel se zdejší betlémy nezachovaly. Jsou zde
upevnit zdraví. Šupiny se vkládaly do peněženky,
torza kostelních betlémů, o dalších „jesličkách“ se
aby se majitele po celý rok držely peníze. Zbytdochovaly jen písemné zprávy. Víme, že alespoň
ky jídla se nechávaly na
stole pro dušičky či andělíčky, část pokrmů se
dávala dobytku, ke kořenům stromů a do studně.
Kromě nadílky byly na
programu různé zábavy
spojené rovněž s pověrami – pouštění ořechových skořápek se svíčkami po vodě, rozkrajování
jablek, lití olova, nošení
polen z dřevníku do světnice – sudý počet přinesených polínek věštil
svatbu. Zakokrhání kohouta o Štědrém večeru
znamenalo také brzkou
svatbu. Sňatek nebo narození dítěte byly „věštěny“ i s pomocí dalších
Neznámá rodina u vánočního stromku (negativ ze sbírky muzea)
praktik, jako odkrývání
předmětů schovaných pod hrnky, házení pantofle
dva nebo velké betlémy, údajně s pohyblivými fipřes rameno, házení slaměného věnce do koruny
gurkami, byly součástí muzejních sbírek. Betlémy
stromu. Hospodáři se snažili např. z cibulových
byly ovšem vyřezávány a vystavovány také v doslupek vyčíst, jaké bude v následujícím roce pomácnostech.
časí a úroda. Vedle pověrečných praktik však bylo
o Štědrém večeru obvyklé také předčítání z evanAdventní obchůzky a pověry
gelia a domácí „muzicírování“ se zpěvem vánočV předvečer svátku sv. Barbory chodívaly po
ních koled a písní.
hřebečských vesnicích „Barborky“, ženy a dívky
v bílých šatech nebo zahalené do bílých prostěradel, se závojem nebo rouškou přes obličej. Působily podobně jako Mikuláš – obdarovávaly děti ovocem a sladkostmi, zlobivým hrozily metlou. Na sv.
Barboru se stejně jako dnes řezaly třešňové větvičky a dávaly se do nádoby s vodou. Komu nevykvetly, měl se připravit na smrt, komu vykvetly
právě na Štědrý den, měl se v nadcházejícím roce
oženit nebo provdat. Sv. Barbora je ale také patronkou horníků, proto se o jejím svátku v Křenově
sloužila slavnostní hrubá mše, na kterou horníci
z Březiny přicházeli v průvodu s hudbou. Po mši
se v Březině konala hornická slavnost.
Mikulášské obchůzky byly podobné jako dnes,
původně však bývaly průvody andělů a čertů dosti
početné.
Opravdový strach asi u dětí vzbuzovaly „Lucky“,
ženy v bílých pláštích, které chodily o svátku sv.
Lucie po vsích s dřevěným nožem a hrozily, že
rozpářou břicho tomu, kdo se nepostí. Ve Třebové
se po svátku sv. Lucie od roku 1567 konal poslední jarmark roku.
Advent, tedy čtyři týdny čekání na příchod Spasitele, byl vždy pro křesťany především dobou
půstu.
Ve všední dny časně ráno chodívali katolíci na rorátní mše. V Moravské Třebové byly slouženy ve
farním kostele.

Oslavy vánočních svátků

Na Štědrý den ráno se lidé chodili mýt k potoku,
aby byli celý rok zdraví. Dětem se slibovalo, že
pokud se vydrží celý den postit, večer uvidí zlaté
prasátko. Během dne se stavěl betlém a zhruba od
poloviny 19. století se světnice zdobila vánočním

Ilustrace zápisu v městské kronice za rok 1931
Boží hod vánoční začínal půlnoční mší. V Moravské Třebové se sloužila ve farním i klášterním kos-

Vánoční strom na moravskotřebovském náměstí
v roce 1930 (foto Czabke, sbírka muzea)
tele. Existovaly osvědčené metody k rozpoznání
čarodějnic mezi ženami v kostele – člověk se měl
dívat otvorem v březovém rámečku, v papíru nebo
dírou po suku ve stoličce, vyrobené mezi Lucií
a Božím hodem. Na Boží hod se nemělo pracovat,
kromě účasti na půlnoční mši a slavnostního oběda měli věřící především zbožně rozjímat.
Na Sv. Štěpána se v kostele světilo obilí na jarní
setbu. Přes den chodily děti koledovat, večer dospělí do hospody na „štěpánské víno“, pořádaly se
taneční zábavy. Chodilo se také na návštěvy do
domácností, kde byl vystaven betlém.
O Vánocích se na Hřebečsku hrávaly i pastýřské
a tříkrálové hry, několik textů bylo zaznamenáno
a uchovalo se dodnes, mezi nimi také tříkrálová
hra z Moravské Třebové.
Dodržování popsaných zvyklostí se ovšem lišilo
v různých obdobích, rozdíly byly také v prožívání
adventu a vánočních svátků ve městě a na venkově nebo v různých sociálních vrstvách. Se zvykem
zdobení vánočního stromku se rozšířily charitativní nadílky. Dětem z nemajetných rodin se nadělovalo většinou ve školách. Vánoční nadílku pro
české děti uspořádala Národní jednota v české
menšinové škole hned po jejím založení v roce
1920 a v této tradici pokračovala i v dalších letech,
děti válečných uprchlíků a později žáci ruského
gymnázia byli obdarováváni při obdobných akcích pořádaných v „táboře“, kde se ovšem slavily
pravoslavné Vánoce. V roce 1930 byl v Moravské
Třebové poprvé postaven osvětlený vánoční strom
na náměstí, pod kterým pak probíhaly charitativní
akce a vánoční koncerty. V této době došlo i k oživení tradice betlemářství, roku 1930 byl při františkánském klášteře založen betlemářský spolek.
Také bohoslužby ve farním kostele měly v předválečném období svá specifika. Mnohé třebováky
prý smiřovalo s časným vstáváním a cestou ve tmě
a mrazu na roráty vyhlášené varhanní sólo Rorate
coeli v provedení regenschoriho Josefa Kruga, na
půlnoční mši je pak lákalo tenorové sólo dalšího
spoluobčana Franze Schwenka.
-jm-

s t r a n a 12

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

100 let českého skautingu
Ve školním roce 2011/2012 si český skauting připomíná století své existence. Na podzim 1911 se
v žižkovském reálném gymnáziu v Praze zformovala první skautská družina pod vedením Antonína
Benjamina Svojsíka – zakladatele českého skautingu. Profesor tělocviku A. B. Svojsík
se při své návštěvě Anglie nadchl
myšlenkami i zkušenostmi britského
skautingu (zal. 1907
Robertem BadenPowellem) a rozhodl se je uplatnit
ve své vlasti. Plně
si uvědomil potenciál skautingu pro
všestrannou výchovu české mládeže
a obětavě prakticky i teoreticky pracoval pro jeho
prosazení v českých zemích. Prozíravě nepřevzal
britský skauting bezezbytku, ale citlivě ho přizpůsobil českému prostředí a mentalitě, např. větším
důrazem na pobyt v přírodě (vliv myšlenek E. T.
Setona) a národní cítění. Činnost Svojsíkovy experimentální družiny vyvrcholila v létě 1912 v orlovských lesích na Vysočině prvním skautským
letním táborem u nás. V témže roce také vychází
jeho stěžejní dílo „Základy junáctví“ a v roce 1914
je založen samostatný skautský spolek „Junák –
český skaut“. Počet skautských oddílů rychle narůstá a záhy je český skauting nejpočetnějším dětským hnutím u nás. Svoji vnitřní sílu prokazuje
ve 20. století trojím obnovením činnosti po zákazech od nacistické a komunistické diktatury. Český skauting dostal od svých zakladatelů do vínku
to nejlepší: dobrou organizaci, zajímavý program,
pochopení pro zvídavost a dobrodružnost mládí,
pevné přátelské vazby, lásku k přírodě a k vlasti.
Každá generace jej obohatila o nové ideje, postu-

Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou děkuje studentům Integrované střední školy
Moravská Třebová za aktivní pomoc při prodeji a všem příznivcům, kteří nás podpořili
zakoupením bílé pastelky, která symbolizuje zrakové postižení. Celostátní sbírka Bílá
pastelka proběhla dne 12. října 2011.
Rada oblastní odbočky SONS ČR

py a prvky. I proto je stále hnutím moderním a dynamickým, které má co nabídnout i současným
mladým lidem.
V Moravské Třebové jsme si připomněli 100.
výročí českého skautingu v pátek 11. listopadu
2011 symbolickou akcí
„Světelná štafeta“. Členové i příznivci českého skautingu se sešli
v 17 hodin pod sjezdovkou. Po krátkém
slavnostním
úvodu
začal již za tmy stoupat svahem Pastviska
„světelný had“, tvořený stovkou postupně
zapalovaných svíček.
Světlice, vypálená po
dosažení vrcholu Pastýřky, oznámila pak
nejen završení akce, ale i začátek druhého století českého skautingu. Za pěkný společný zážitek
i výdrž v chladném počasí děkujeme všem více než
sto dvaceti účastníkům všech věkových kategorií.
Náš dík patří samozřejmě také těm, kteří naši činnost různými formami podporují, v tomto případě
např. Zdravému městu Moravská Třebová.
Ing. Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Víte o někom, kdo
by měl být oceněn?
MOSTY 2011
Udílení ceny MOSTY podporuje vznik projektů
zaměřených na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením, větší mediální prezentaci problematiky zdravotního postižení, širší možnosti
participace veřejnosti a podporuje vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Smyslem ceny je ocenit akt, projekt nebo čin, který významným způsobem zlepšuje postavení osob
se zdravotním postižením. Výroční cenu MOSTY
uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR navrženým subjektům za mimořádný čin,
projekt nebo akt ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
Návrhy na ocenění se podávají na předepsaném
formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny uveden na webových stránkách www.
nrzp.cz. Uzávěrka soutěže je 31. prosince 2011.
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny
a ceny uděleny v polovině března 2011.
Redakce

Svatomartinské veselí
Voják, který se dělí o svůj plášť, biskup, který se stará o všechny, aby nestrádali ani duchovně ani tělesně, muž, který se nebojí čelit zlu tváří v tvář a zvítězit
nad ním. Vyjmenoval jsem jen skutečnosti, které jsou
o svatém Martinovi všeobecně známy. Oblastní charita
v Moravské Třebové ve spolupráci s Vojenskou střední
školou a vyšší odbornou školou MO Moravská Třebová pořádala pro své zaměstnance, klienty, přátele
a příznivce setkání s názvem Svatomartinské veselí.
Přítomen byl i starosta města JUDr. Miloš Izák a místostarosta Ing. Václav Mačát. S pořadatelskou službou
pomohlo osm žáků vojenské školy. Když si představíme vojáka, pak je to člověk se zbraní v ruce, který
střílí po lidech. Tato představa je velice neúplná. Voják

je především člověk, který touží po míru, po spravedlnosti a pro tyto hodnoty je ochoten nasadit i svůj život. Nemůže být bez soucitu, bez sociálního vnímání.
Martinův meč nesloužil jen k utínání hlav nepřítele,
ale především z rozetnutí pláště – jeho chlouby a potřeby. Charakter vojáka je zkřiven, pokud není schopen
sklonit se k potřebnému, slabému, zbídačenému, zotročenému, zoufalému. „Tradicemi jsem byla vždy fascinovaná. Jsem ráda, že mohla vzniknout nějaká další.
Věřím, že se Svatomartinské veselí bude v následujících letech opakovat. Děkuji všem za spolupráci,“ říká
ředitelka oblastní charity Ludmila Dostálová.
Petr Šabaka, kaplan VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
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GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ
PRO ŽÁKY 8.–9. TŘÍD ZŠ
O POHÁR ISŠ MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ
pod záštitou starosty města Moravská Třebová
JUDr. Miloše Izáka
Integrovaná střední škola v Moravské Třebové nabízí zájemcům o studium mimo jiné
i studijní obor Hotelnictví a učební obor Kuchař-číšník. Pro bližší seznámení s kouzlem
gastronomie proto připravili pedagogičtí
pracovníci školy odbornou soutěž „O pohár
ISŠ Moravská Třebová“. Dne 14. 11. 2011 se
v muzeu sešli zástupci základních škol z Moravské Třebové a okolí, aby si poměřili své
dovednosti, fantazii a chuťové buňky na 1.
ročníku této odborné soutěže v gastronomii.
Pozvání přijala družstva ze všech tří základních škol v Moravské Třebové a dále z Kunčiny a Městečka Trnávky. Pořadatelé z Integrované střední školy Mor. Třebová připravili
pro 5 členná soutěžní družstva žáků 8.-9. tříd
tři soutěžní disciplíny. V první části připravovali žáci v limitu 1 hodiny výrobky studené
kuchyně dle vlastní fantazie a receptů. Na
soutěžících bylo vidět, že se na souboj pečlivě
připravovali, někteří si věřili natolik, že „za
pochodu“ přímo na místě ještě upravovali dochucení čistě dle vlastní fantazie a momentální nálady. Ve druhé části měli za úkol připravit
v limitu půl hodiny tři porce nealkoholického
míchaného nápoje dle vlastní receptury. Výsledné kreace byly dle poroty potěchou oka
i chuťových pohárků. Poslední disciplínou byl
štafetový běh s nápojem. Zdolat v co nejkratším časovém limitu určenou trasu s kelímky
s nápojem na tácku dalo všem pořádně zabrat.
Soutěžní porota složená z člena Asociace kuchařů a cukrářů ČR, odborných učitelů a žáků
ISŠ Moravská Třebová měla při rozhodování
těžkou pozici. Hodnotícími kriterii byla čistota pracoviště, hygiena přípravy surovin, chuť,
vůně, vzhled, stravitelnost a aranžování na
míse nebo talíři. Pohár pro vítěze, kterým se
stalo družstvo 9. třídy ZŠ Palackého, předal
starosta města JUDr. Miloš Izák žákům osobně a současně vyjádřil přesvědčení, že se tento
1. ročník stává základem pro budoucí tradici.
Po skončení soutěžní části pokračovala akce
doprovodným programem, ve kterém přítomnou veřejnost zasvětil do tajů voňavé kávy
a její přípravy profesionální barista p. Michal
Křižka.
Libor Čáp, ISŠ
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1.-31. 12. 2011 – Tvorba Jarmily a Markéty Sopouškových
Výstava prací moravskotřebovských amatérských výtvarnic J.
a M. Sopouškových, přístupno v půjčovní době městské knihovny (po-čt. 9:00-17:00 hod., so: 9:00-12:00 hod.).
1.-31. 12. 2011 – Prosincová amnestie
Všem nově přihlášeným čtenářům promineme registrační poplatky na r. 2011.
8. 12. 2011 – Vánoční bazar
Přehlídka zručnosti, výměna či prodej rukodělných výrobků (vánoční ozdoby, drhané, šité, vyšívané, pletené, háčkované, drátkované, batikované, malované a jiné výrobky a předměty). Případní
vystavovatelé, nahlaste z organizačních důvodů knihovně svou
přítomnost (tel. 461 316 971, 737 021 003, knihovna@mkmt.cz),
děkujeme. Akce proběhne v půjčovní době knihovny, tj. od 9:00
do 17:00 hod.
8. 12. 2011 – Jak zdobit perníčky?
Neumíte zdobit perníčky? Chcete se zdokonalit? Své zkušenosti Vám předá p. Hana Steinerová. Je nutné se předem přihlásit
(osobně, telefonem: 461 316 971, 737 021 003, mailem: knihovna@mkmt.cz.
Začátek v 17:30 hod. v městské knihovně.
13. 12. 2011 – Ladislavova pochoutka
V 17:00 hod. bude v prostorách dospělého oddělení knihovny
zahájen již 11. ročník soutěže o nejchutnější vánoční cukroví.
Každý soutěžící by měl na setkání s sebou přinést recept a nejméně 5-10 ks jednoho druhu cukroví. Porota utvořená z přítomných návštěvníků vybere cukroví, které nejvíce chutnalo. Toto
cukroví získá ocenění Ladislavova pochoutka 2011. Na vítěze
čeká knižní odměna.
Knihovna dětem
1.-24. 12. 2011 – Adventní kalendář
Akce Adventní kalendář pokračuje v dětském oddělení až do 24.
12. Každý den je pro prvního dětského čtenáře, který si vypůjčí
alespoň 1 knihu nebo 1 časopis nachystán drobný dárek. Otevřeno máme každý den, kromě pátku a neděle, vždy od 12:00 do
17:00 hod., v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
1. 12. 2011-21. 3. 2012 – Háčkované výrobky pro Domeček
Městská knihovna již po čtvrté organizuje tříměsíční lekci ručních prací. Tentokrát se budou v knihovně i mimo ni tvořit háčkované výrobky – tašky malé i velké, nákupní či společenské,
pouzdra na mobilní telefony, polštáře, chňapky, šály, šátky, dečky
a další výrobky. Smyslem celé akce je naučit mladou generaci
tradiční techniku a ještě vlastním úsilím pomoci někomu jinému.
Všechny výrobky totiž předáme na jaře příštího roku dennímu
stacionáři Domeček, aby si je při různých trzích prodal a utržené peníze použil pro své potřeby. Hledáme šikovné dobrovolnice

i dobrovolníky, kteří by nám pomohli učit děti technice háčkování a společně s námi vytvářeli háčkované předměty. Prosíme,
ozvěte se pracovnicím knihovny a nabídněte svou pomoc (tel.
461 316 971, 737 021 003, knihovna@mkmt.cz). Předem vám
všem děkujeme. První lekce háčkování proběhne 8. 12. 2011 od
15 hod. v dětském oddělení.
5. 12. 2011 – Mikuláš v knihovně
Tradiční setkání dětí s Mikulášem v knihovně proběhne v dětském oddělení kolem 16. hodiny. Děti, které si připraví nějakou
básničku nebo písničku, mohou od Mikuláše dostat malý dárek.
Všem přítomným dětem pak Mikuláš donese k půjčení nové
knížky pro hezké chvíle adventního času. Věříme, že si každé
dítě vybere knížku podle svého zájmu!
13. 12. 2011 - Jehelníček
Šijeme s p. Juráskovou praktickou pomůcku a případný vánoční
dárek, začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Tvořivé středy     				
  7. 12. 2011 – Přáníčko
14. 12. 2011 – Stromeček
21. 12. 2011 – Taška na dárek
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.
Šikovné děti mezi námi
   6. 12. 2011 – Andílek, od 15:00 hod. vede Anetka Janštová
a Karolínka Žákovská
12. 12. 2011 – Postavičky z papíru, naučí od 13:30 do 16:00
hod. Šárka Abrahámová
15. 12. 2011 – Kaktus, v době od 15:00-16:00 hod. budou ukazovat Roman Hajný a Rosťa Kopřiva
Vánoční dárek z knihovny
Originální vánoční dárek můžete dostat v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Jedná se o dárkový poukaz. Jeho zakoupením darujete svým blízkým, přátelům či známým čtenářský průkaz a registraci na r. 2012. Věříme, že svým
dárkem určitě potěšíte.
Půjčovní doba o Vánocích 2011
24. 12. 2011 – zavřeno
27. 12. 2011 – 9:00-17:00 hod.
28. 12. 2011 – 9:00-17:00 hod.
29. 12. 2011 – 9:00-17:00 hod.
30. 12. 2011 - zavřeno
31. 12. 2011 - zavřeno

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Fara, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, Zdeňka Lišková: tel.: 736 609 318, Irena Wölfelová: tel.: 724 417 112,
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum, v 10:00
hod. TRDLOVÁNÍ S LUCKOU
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské centrum
16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
14:30-17:30 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek: 16:00-17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ Palackého)
Pátek: 15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společenství dívek
7-11 let)

Každé pondělí v 10:00 hod. – TRDLOVÁNÍ S LUCKOU
(pohybové cvičení pro nejmenší v rámci mateřského centra
– zpívání a tanečky přiměřené věku dětí).
2. 12. 2011 v 16:30 hod. BESEDA na téma „DĚTI ULICE
– MONGOLSKO“ – se zkušenostmi z Mongolska se s vámi
podělí Petra Kadlecová, studentka Univerzity Palackého
v Olomouci. Akce se koná v prostorách RMC Sluníčko na
Kostelním nám.
21. 12. 2011 v 16:00 hod. ADVENTNÍ KONCERT – kaple
sv. Petra (vedle františkán. kláštera na ul. Svitavské). Výtěžek z koncertu bude věnován na obnovu vyhořelého sirotčince v Mongolsku.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
1. 12. Obvodní kolo ve Florbale dívek (6.-9. tř.) - od 14:00 hod.
v tělocvičně Gymnázia MT.
4. 12. MIKULÁŠSKÝ  KARNEVAL – v neděli od 14:00 hod. ve
dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení masek, vystoupení kroužků DDM. Příchod Mikuláše s nebeským doprovodem
(sladkosti pro děti), tombola (5 Kč), diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Zakončení v 16:00 hod. Akce ve spolupráci
s kulturními službami města.
5. 12. Mikuláš pro MŠ – 8:00-12:00 hod.
7. 12. Okresní kolo ve florbale chlapců (6.-7. tř.) - od 9:00 hod.
v tělocvičně Gymnázia MT.
14. 12. Okresní kolo ve florbale dívek (6.-7. tř.) - od 9:00 hod.
v tělocvičně Gymnázia MT.
15. 12. Okresní kolo ve florbale dívek (8.-9. tř.) - od 9:00 hod.
v tělocvičně Gymnázia MT.
16. 12. Ježíšek dětem a pro děti – akce pro rodiče s dětmi od
16:00 hod. ve dvoraně muzea. Srdečně zveme děti, které si na tuto

akci donesou dopis nebo obrázek pro Ježíška. Je připravený doprovodný program, možnost zakoupení občerstvení, vstup zdarma.
Zakončení v 17:30 hod. Akce ve spolupráci s Kulturními službami MT, Zdravým městem M. Třebová a humanitární organizací
ADRA. Součástí akce bude prodej výrobků uživatelů sociálně
terapeutických dílen Ulita a denního stacionáře Domeček. Bližší
informace na plakátech a v DDM.
Vánoční prázdniny v DDM
27. 12. Mýdlo + krabička – od 10:00 do 12:00 hod. a Silvestrovský mls pro ptáčky od 13:00 do 15:00 hod.
28. 12. Taštičky z rifloviny – od 10:00 do 12:00 hod. a Polštářek
„mazlík“ od 13:00 do 15:00 hod.
29. 12. Silvestrovský svícen – od 10:00 do 12:00 hod. a Novoroční přání od 13:00 do 15:00 hod.
S sebou na dopolední i odpolední akce o prázdninách přezůvky, pracovní triko, 20 Kč. Účast závazně nahlásit telefonicky do
22. 12. v DDM. Více na plakátech.
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Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 5. 12. 2011 v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy
hřbitova se uskuteční 14. 12. 2011. Sraz bude ve 14:00 hod na parkovišti u sociálních služeb na Svitavské ulici. V měsíci lednu a únoru se svoz neuskuteční. Provoz humanitárního šatníku je zajištěn
každý pátek od 15:00-17:00 hod. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002744.

Zprávy z OCHMT

Svatomartinské veselí
2. ročník Svatomartinského veselí, které se uskutečnilo 11. 11. 2011
je za námi. Kromě účasti klientů ze soc. zařízení charity Nové Hrady, Domova u studánky, STD Ulita a DS Domeček, přijali pozvání
i klienti z AC dílen z Poličky a z Oázy ze Zábřehu. Naše poděkování
patří všem, kteří se na akci nezištně a obětavě podíleli a pomohli tak handicapovaným lidem, zprostředkovat nová setkání a prožít
nevšední zážitky. Zvláštní poděkování patří panu hejtmanovi Pardubického kraje R. Martínkovi za udělení osobní záštity a finanční
podpory a VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové za nezištné poskytnutí
společenského sálu a pořadatelské služby. Více informací najdete na
našich stránkách www.mtrebova.charita.cz.
Dobrovolnický program
Dobrovolnický program Kamarád již naplno rozjel svou činnost.
Děti, které jsou do tohoto programu zapojeny, přijaly 1. 11. se svými velkými „KAMARÁDY“ pozvání Vojenské školy v Moravské
Třebové na pohádku do svého kinosálu. Animovaný film se všem
velmi líbil.
Dalším programem, který se úspěšně rozjíždí je „ PŘEDČÍTÁNÍ
SENIORŮM“. Do dnešního dne se zapojilo 12 dobrovolníků. Jedním z nich je i uživatel z STD Ulita, který dochází do domova pro
seniory dvakrát týdně. Ostatní dobrovolníci navštěvují seniory jeden
den v týdnu a kromě předčítání s nimi hrají společenské hry a povídají si. Pokud byste se chtěli i vy do tohoto dobrovolnického programu zapojit a věnovat svůj volný čas pomoci druhým, kontaktujte
paní Lexmanovou na tel: 731604564.

Co připravujeme:

Tříkrálová sbírka
Jak se již stalo tradicí, proběhne i v příštím roce 6.–8. 1. 2012 v Mor.
Třebové a okolí Tříkrálová sbírka. Případní zájemci z řad dětí, kteří
by se chtěli sbírky zúčastnit jako koledníci, se mohou obrátit na p.
Lexmanovou na tel. 731 604 564.
Tříkrálová sbírka bude zakončena 8. 1. 2011 benefičním koncertem
v klášterním kostele na Svitavské ul. v 16:00 hod.

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita

STD Ulita
Klienti STD Ulita v rámci své terapie vytváří mnoho krásných věcí,
které budou prezentovány na adventních akcích ve městě a v přilehlých obcích. Těšit se můžete na zajímavé svíčky, pěkné a moderní
tašky nebo zdobené nádobí.
DS Domeček
Velké účasti klientů se těšila návštěva Chráněného bydlení, terapeutických dílen a kavárny Café Rozcestí ve Svitavách. Obdivovali
jsme nově zrekonstruované prostory, výrobky klientů a poseděli
jsme u výborné kávy.
Děkujeme všem, kteří nás v naší práci během tohoto roku jakýmkoli způsobem podpořili, fandili nám a pomáhali nám. Přejeme všem
poklidné prožití adventní doby a vánočních svátků a do nového roku
mnoho zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zařízeních DS Domeček
a STD Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Red. kráceno

O.s. Duhový Labyrint

Cvičení pro zdraví
Harmonizační cvičení
kde: klubovna a tělocvična Sociálních služeb, Svitavská 8, Mor.
Třebová, kdy: pondělí v 10:15 hod. – klubovna, čtvrtek v 17:30
hod. – tělocvična
Súfijské cvičení
Energetické cvičení, které vychází z východní moudrosti. Cvičí
se ve stoje za doprovodu příjemné hudby. Na závěr je relaxační
meditace vleže na karimatce. Cvičení je vhodné pro studenty, duševně pracující, pro lidi fyzicky zatížené i pro důchodce. Je určeno
ženám i mužům (od 14 let). Budete odcházet nabití energií a novou chutí do života.
kde: tělocvična Sociálních služeb, Svitavská 8, Mor. Třebová
kdy: úterý v 17:30 hod.
Muzikoterapie
dospělí, mládež – bubny (začátečníci, pokročilí), 1x týdně
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy: pondělí v 18:30-20:00 hod.
Malování s hudbou
dospělí – 1x týdně 1-2 hod. (mohou přijít i rodiče s dětmi)
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Moravská Třebová
kdy: úterý v 16:00 hod.
UPOZORNĚNÍ: malování se koná jen po předchozím přihlášení
zájemců (nejpozději den předem !!!) na uvedený tel. nebo email.
Informace: tel: 776 680 759, 461 316 734, mail: duhovylabyrint@
centrum.cz. Akce se konají ve spolupráci se Sociálními službami
Moravská Třebová a s podporou města Moravská Třebová
Red. kráceno
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Úspěch mladých matematiků na ZŠ Kostelní náměstí
22 žáků z 2.-5. třídy základní školy na Kostelním náměstí se pustilo do řešení náročných úloh logické olympiády, kterou pro žáky I. stupně vyhlásila Mensa České republiky. Mensa je společenská organizace, která
sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy
a vyznání. Do krajského kola postoupilo 8 žáků. Úkoly
v krajském kole nakonec řešilo jen 7 žáků – Jan Pavlík,
Kateřina Dvořáková, Markéta Stránská, Daniel Moravec, Jan Kalina, Jan Bárta a Vítek Hofman. Z těchto
krajských semifinalistů postoupil dál jako finalista žák

V. A třídy Jan Pavlík. Jeho procentuální vyhodnocení
výsledků bylo 95,24!!! Mezi padesáti žáky Pardubického kraje se neztratili ani další – Kateřina Dvořáková
skončila na 23. místě, Markéta Stránská na 27.-29. místě, Daniel Moravec na 31.-32. místě. Další tři soutěžící měli velmi těžkou pozici, jako žáci 2. třídy soutěžili
s žáky 4. a 5. tříd. Proto jim patří nejen naše poděkování, ale i náš obdiv. Všem jmenovaným děkujeme za
reprezentaci školy i města. Honzovi Pavlíkovi držíme
palce. Finále se koná 28. 11. 2011 v Poslanecké sně-

Žáci ZŠ Kostelní náměstí na výměnném pobytu v Lipsku
V roce 2005 se naše škola stala partnerskou školou lipské Mitteschule Portitz. Spolu jsme za nemalé podpory
města Moravská Třebová realizovali projekt výměnných pobytů žáků v rodinách. Cílem tohoto projektu
bylo rozvíjet zájem žáků o německý jazyk. Žáci tímto způsobem také poznají jinou zemi, jinou pracovní a sociální kulturu, morálku a životní styl. Žáci tak
mají reálné možnosti ověřit si své vědomosti, zručnosti
a zkušenosti během pobytu. Samotný pobyt se jen těžko shrnuje do několika řádek. Stejně jako každý jiný
pobyt v zahraničí je plný euforie i obav, nových přátel a obzorů, nečekaných možností, a především pak
osobních zkušeností. Z naší školy bylo vybráno 15
jazykově nejzdatnějších žáků a v polovině října jsme
vyrazili směr Lipsko, kde nás čekalo vřelé přivítání od
paní ředitelky Rauschenbachové. Děti byly předány do
jednotlivých rodin a začal krásný, ale náročný týdenní
pobyt.

Úryvky z deníků žáků-cestovatelů 9. třídy:
…pomóóóc, proč nikomu nerozumím? Je to vůbec
němčina? Zdá se mi, že nějak šišlají…nějak se mi chce
děsně čůrat. Ježišmarjá, jak se to řekne německy?
…právě jsem přežil jízdu housenkovou dráhou a nepozvracel se. Ale bylo to tak tak…teď ještě centrifuga pro
uklidnění.
…opravdu bombastický týden! Klidně bych tam vydržel
i dýl. Už teď se těším, až noví kamarádi z Lipska přijedou k nám do Třebové. Máme jim taky co ukázat…
Žáci se během svého pobytu aktivně podíleli na výuce,
pracovali na společných projektech a zdokonalovali se
v konverzaci v cizím jazyce. Určitě to pro ně chvílemi
nebylo jednoduché, bylo to určitě náročnější než sedět
celý den ve škole, ale přesto to byl výjimečný týden,
který se dětem vryje nesmazatelně do paměti.
„Účastníci zájezdu“ (red. kráceno)

Žáci ZŠ Palackého a projekt Rozumíme penězům
Rozumíme penězům – to je název projektu, jehož cílem
je zvyšování finanční gramotnosti žáků a pedagogických sborů. Byl schválen Pardubickým krajem a probíhá od ledna 2010. Jeho realizátorem v ČR je AISIS,
o.s. Kladno. Naše škola se do programu, který je podporován penězi z EU a Pardubickým krajem, zapojila
velice zodpovědně a aktivně. V rámci Pardubického
kraje patříme mezi 13 škol, které se do tohoto „živého programu“ přihlásily, ve svitavském okrese na výzvu k účasti reagovalo několik pedagogických sborů.
Pouze dva však byly vybrány. My jsme jedním z nich.
„Patronkami“ této oblasti vzdělávání na naší škole jsou
Mgr. Helena Kopřivová a Mgr. Dagmar Paděrová. Ty
zajišťují vzdělávání pedagogů v problematice finanční
gramotnosti. Ale hlavně – řídí projektové bloky žáků

Úspěšný projekt

V rámci projektu Zeleň v okolí školy se žáci ZŠ speciální a Praktické školy dvouleté Moravská Třebová rozhodli vylepšit okolí školy výsadbou záhonů s květinami.
Sazenice afrikánů si sami vypěstovali ve školním skleníku a osázeli záhonky, které si předem upravili. Květiny bohatě kvetly celé léto až do prvních mrazíků. Že to
byla správná volba, o tom svědčí pozitivní reakce rodičů
dětí a pochvaly od kolemjdoucích i návštěvníků školy.
Rozhodně v této činnosti budeme pokračovat i nadále.
Zároveň bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu
v Moravské Třebové za finanční podporu, ze které byla
zakoupena semena a zahradní nářadí, potřebné k pracovním činnostem.
Zdeňka Elfmarková, učitelka ZŠ speciální

8. a 9. tříd. A jaká jsou jednotlivá témata projektových
dnů? Žáci 8. ročníku v tomto roce budou absolvovat
témata Hospodaření domácnosti, Kupujeme auto, Výhodné nakupování po internetu. Deváťáci projdou výukovými cykly Hospodaření domácnosti, Rozumné
zadlužování, Nové bydlení. Proč jsme na tento projekt
zareagovali? Myslíme si, že je užitečný. V době, kdy
neustále slyšíme o nesmyslném zadlužování domácností, jsme toto další vzdělávání žáků a pedagogů pojali jako jednu z možností naučit děti alespoň základní
zásady hospodaření s penězi.
Květa Štefková (Red. kráceno)
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movně v Praze. Všem žákům gratulujeme k umístění.
Obdivujeme je, že se do takové náročné soutěže pustili. Jsme rádi, že se ukázalo, jak šikovné matematiky
máme. Velice děkuji vyučujícím I. stupně, neboť bez
jejich přičinění by takového úspěchu škola a město nedosáhly.
J. Skácelíková

Zahraniční pracovní
zkušenosti žáků ISŠ
Dvacet studentů Integrované střední školy v Moravské Třebové je v současné době v rámci odborné praxe na měsíční zahraniční stáži v Německu.
Po dvouměsíční intenzivní přípravě odjela 2. 11.
2011 skupina 20 studentů ISŠ Moravská Třebová
na čtyřtýdenní odbornou stáž v rámci evropského
projektu Leonardo da Vinci do krásného německého města Lipska. Díky zapojení školy do tohoto
projektu jde již o třetí měsíční pracovní pobyt studentů v rámci zkvalitnění jejich odborné přípravy.
Vybraní studenti se tak zapojí do běžné pracovní
činnosti na několika různých pracovištích. Žákyně
studijního oboru Sociální péče pracují ve dvou pečovatelských domovech pro seniory. Úsměv a spokojenost klientů jsou asi největší odměnou za těžkou a únavnou práci. Žáci gastronomických oborů
(Hotelnictví a Kuchař-číšník) také nezahálejí. Jsou
rozděleni na pět různých pracovišt. Tři studenti si
vybrali pracoviště v kuchyni domova pro seniory
Am Rosental, pomáhají tak v rámci své odborné
praxe s přípravou jídel pro asi 800 seniorů. Velikost
takové kuchyně je nepředstavitelná, ale z prvních
zkušenosti lze usoudit, že se tu neztratili a je za
nimi každý den vidět kus pořádně odvedené práce. V luxusním veletržním hotelu Am Sachsenpark
pracují 2 žákyně v kuchyni a při obsluze hostů.
Oběma to tam moc sluší a navíc je přišel za jejich
přístup k práci osobně pochválit i sám pan ředitel.
Druhý krásný špičkový hotel Telekom se stal na
měsíc pracovištěm pro další 3 studenty. Součástí
měsíční odborné praxe v rámci projektu Leonardo
da Vinci je také poznávání Lipska a jeho okolí.
E. Sopoušková a J. Cvrkalová,
ISŠ Moravská Třebová (red. kráceno)

Výsledky projektu ESF na speciální škole
Závěr listopadu znamenal pro moravskotřebovskou
speciální školu ukončení tříletého projektu „Pomáháme“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt
byl zaměřen na dvě cílové oblasti, které se podařilo
úspěšně realizovat. První oblastí bylo podpoření žáků
speciální školy se střední či těžkou mentální retardací
v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením asistenčními službami. Díky projektu zajišťovaly
od prosince 2008 tyto asistenční služby čtyři pedagogické asistentky, od září 2010 pět pedagogických asistentek. Každá pracovala individuálně s žáky v kmenové třídě a u výchovné skupiny internátu. Průměrně
bylo v každém školním roce touto službou podpořeno
9 žáků s těžkým kombinovaným postižením, a díky
filozofii této asistence i celé třídy, kam takto postižení
žáci docházeli. Pedagogická asistence přispěla a i nadále přispívá k dosahování větších pokroků svěřených
žáků. Druhou oblastí bylo podpoření žáků praktické
školy dvouleté v předmětu Příprava pokrmů. Díky
projektu byl vydán unikátní soubor pracovního sešitu
s výukovými listy, kuchařky a interaktivní kuchařky
s hlasovým výstupem, který právě dětem se střední
či těžkou mentální retardací pomůže nejen ve škole, ale zejména jim v oblasti vaření usnadní orientaci v jejich dalším samostatném životě. Tento soubor
vychází z poznatků mnohaleté práce autorky s těmi-

to žáky a je jim „šitý na míru“. Kuchařka obsahuje
jednotlivé receptury s rozfocenými názornými postupy práce, doplněné o popisy jednotlivých fází. Celý
text je v rozkazovacím způsobu, tak aby s ním mohli
pracovat i žáci s autismem. Obsahuje celotýdenní jídelníček složený ze snídaní, svačin, obědů a večeří,
což představuje cca 90 receptur. Jeden z týdenních
jídelníčků je převeden do interaktivní podoby v programu Power-Point (interaktivní kuchařka) a doplněn
hlasovým popisem jednotlivých činností. Díky projektu byl tento vytvořený soubor distribuován také
žákům Praktických škol dvouletých Pardubického
kraje. Úspěšně byl ukončen také projekt „ Otevřená
škola - naše cesta“, díky němuž vznikly čtyři učební
texty pro výuku anglického jazyka pro žáky 6.-9. tříd
ZŠ praktické, dvě metodické příručky k výuce Výtvarných činností žáků ZŠ praktické a byly podpořeny reedukační činnosti směřující k pomoci žákům se
specifickými vývojovými poruchami učení, specifickými poruchami chování a dětem s ADHD, k pomoci
dětem nepozorným, nesoustředěným a neklidným.
Alice Moravcová, koordinátorka PA
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Co přinesl sportovní rok 2011
Své pravidelné soutěže celoročně hráli fotbalisté,
hokejisté, volejbalisté, stolní tenisté. Do soutěží zapojili více než jediný tým fotbalisté, hokejisté, stolní tenisté, tenisté, volejbalisté a další. Ostatní sporty
realizovaly svou aktivitu „na hraně“ svých možností – šachisté postoupili do vyšší soutěže.
K nejúspěšnější sportům patřily:
Hokej: A- tým dospělých dosáhl až na krajské prvenství a aspiruje v okresní anketě na ocenění; dorostenecký tým skončil ve stejném měřítku třetí; optimisticky zahájili hokejisté i další ročník.
Fotbal: A tým šťastnou shodou okolností se vrátil
do krajského přeboru,v němž si vede zatím se ctí;
B tým už konečně nechce bojkotovat případný postup.
Atletika: nově utvořený tým zvítězil ve společném krajském přeboru Pardubického a Hradeckého
kraje a pro příští rok se stal účastníkem II. ligové
soutěže.
Volejbal: kadetky se probojovaly až do ligové sou-

těže; v Českém poháru úspěšně bojují mezi 24 nejlepšími celky ČR.
Travní lyžování: závodní družstvo jemuž kraluje
moravskotřebovský Dan Mačát, získalo ve světovém poháru opět Křišťálový pohár; lyžař L. Kolouch obhájil prvenství ve světovém měřítku.
Nelze zapomenout na aktivity střelců, motokárových závodníků z Autoklubu MT, řady minoritních
sportů (silový trojboj) či celoroční velmi bohatou
a nápaditou aktivitu turistů (KČT).
K nejvýraznějším sportovním akcím v průběhu
roku se opět zařadily: – 44. ročník Vandru skrz
Maló Hanó – dálkového pochodu pro celou rodinu, 10. ročník Cykloman Haibike 2011, 35. ročník
silničního běhu Dětřichovský memoriál, v novém
formátu uskutečněné Moravskotřebovské víceboje
v atletice, otevření nové REHAU arény, další ročník svitavského Qanto Cupu či fotbalové prázdniny
a prázdninové aktivity hokejového oddílu.

Vrchařský test zvládl nejlépe Pocsai
Také letos nabídl poslední závod seriálu Cykloman
Haibike, v příjemně slunečném počasí, početnému publiku
a hlavně bikerům, dramatickou
podívanou. Jestliže o celkových
výsledcích seriálu bylo již rozhodnuto v předstihu, někteří se
v prestižním měření sil chtěli
posunout v pořadí co nejvýše.
Favorité chyběli jen sporadicky, prakticky byla přítomna celá
domácí elita, doplněná o tradič-

ní účastníky ze Svitav či Litomyšle (Osíku). Na cyklisty čekal svah s převýšením 48
m. „Zrádná mez“ dala všem řádně zabrat. Závod byl přitažlivý,
v průběhu dvou hodin měl potřebný spád a dramatičnost. „Mám
k tomuto závodu specifický vztah,
několikrát se mi podařilo zvítězit,
dnes to vůbec nebylo snadné, soupeři v závěsu byli skvělí. Pro mne
bylo v sázce celkové třetí pořadí
v seriálu…“ prozradil Pocsai.

Fotbalové ohlédnutí

ml. V létě se nám nepovedlo kádry doplnit tak, jak
jsme původně předpokládali, proto se obě mužstva
v průběhu podzimu potýkala s nedostatkem hráčů.
To nakonec znamenalo umístění ve spodních patrech svých soutěží . Po podzimu od týmů odchází
trenér Vybral, v zimní přestávce nás tak čeká hledání nového trenéra a zajištění posílení kádrů tak,
aby obě kategorie ve svých soutěžích začaly být
opět konkurenceschopné.
Muži
Jak je všeobecně známo v soutěžích máme tři
týmy. V C týmu hrají starší hráči, spíše pro radost
a nemá cenu tento tým nějak podrobněji hodnotit.
B mužstvo, kterému o vlas unikl v uplynulé sezoně
postup z okresního přeboru, převzal v létě trenér
Komoň. A dostal od vedení oddílu jediný cíl – postup. Tým se podařilo vhodně doplnit, a ten až na
zaváhání v domácím utkání s Litomyšlí, plní svůj
úkol znamenitě. Po 15 odehraných kolech vede
okresní přebor s náskokem 3 bodů před druhou
K. Horkou. Nejsledovanějším týmem je samozřejmě A mužstvo. Po letním postupu u týmu zůstal
trenér Ladislav Kučerňák. Tým se po odchodech
některých hráčů podařilo vhodně doplnit tak, že
v krajském přeboru předváděl až na poslední zápas v Litomyšli kvalitní výkony, a to i přes potíže
se zraněními, které mužstvo provázely v průběhu
celého podzimu. Ani v jediném utkání jsme z důvodu zranění a nemocí nemohli nastoupit kompletní. Největší potíže nás postihly na postu brankáře,
když se nám v průběhu podzimu zranili celkem tři
brankáři. S ohledem na potíže se zraněními, které
po celý podzim mužstvo provázely, panuje s konečným umístěním a výkony spokojenost, nebýt
výpadku v posledním utkání v Litomyšli, byla by
spokojenost s podzimní částí ještě větší.
Jménem vedení klubu bych rád touto cestou vyjádřil hluboké poděkování vedení města Moravská Třebová, všem partnerům a sponzorům, bez

V neděli 12. 11. se odehrál poslední fotbalový zápas podzimní části sezony 2011/2011, rád bych se
proto ohlédnul zpět za tím, jaký ten fotbalový podzim vlastně byl.
Mládež
Co se týká mládeže, do soutěží se zapojilo celkem 6 týmů v následujících kategoriích - přípravka, žáci a dorost. Týmy starší a mladší přípravky
pod vedením trenérů Štrajta, Schwarze, Cápala
a Šomšy hrály krajský přebor, který se hraje turnajovým způsobem, v obou kategoriích máme k dispozici dostatek hráčů, u těchto dětí nemá smysl
hodnotit dosažené výsledky. Důležité je, aby se
děti fotbalem bavily a netrávily čas posedáváním
u počítače nebo bezcílným poflakováním se po ulicích našeho města. Mladší žáci startují ve 14 členném krajském přeboru pod vedením trenérů Dokoupila a Štaffy, platí zde to stejné co u přípravky.
Ani v této kategorii nemá cenu hodnotit výsledky,
důležité je, že se hráči scházejí dvakrát týdně na
tréninku a fotbalem se baví. Starší žáci, pod vedením trenérů Šomšy a Vykydala, rovněž startují
ve 14 členném krajském přeboru. Zde již výsledky
musíme sledovat neboť chlapci se již připravují ke
vstupu do dorosteneckého fotbalu. V úvodu sezony jsme se potýkali s nedostatkem hráčů. V průběhu sezony se tým podařilo doplnit hráči z okolních
obcí a tak s 8. místem panuje v oddíle spíše spokojenost. Kategorie, kde nemůžeme být s průběhem
podzimu vůbec spokojeni, po letním zrušení kategorie mladšího dorostu ze strany krajského fotbalového svazu, jsme do soutěží přihlásili dva týmy
dorostu. A tým do Východočeského krajského přeboru, kde startují týmy z Pardubického a Královehradeckého kraje (celkem 15 mužstev), a B tým
do okresního přeboru (8 mužstev). Oba týmy vedl
trenér Vybral, vedoucím mužstva byl J. Elfmark
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Galavečer uzavřel
jubilejní ročník Cykloman
Haibike 2011
Přátelé cyklistiky – sportovci všeho věku, rodiče těch nejmenších, čestní hosté – ti všichni
se sešli na slavnostním setkání v sále Na Písku,
aby zakončili jubilejní 10. ročník seriálu Cykloman Haibike 2011. Poprvé tak společně s dospělými byly přítomny i děti (Cyklománek).
Cyklistická současnost
K obnovení aktivní cyklistiky (předtím 18941911) došlo v r. 1996 zásluhou P. Brettschneidera. Jeho Městské crosscountry v dalších letech přivedlo do města profesionální cyklisty
v rámci celostátní soutěže tzv. RUBENA Tour.
V r. 1998 se zrodilo “Babí léto“, o rok později přišel aktivní triatlonista P. Štěpař s „Papírákem“ (rychlostní triatlon). On měl „hlavní
slovo“ při vytváření půdorysu a zajištěnosti
současného formátu Cyklomanu, který oficiálně zahájil v r. 2002, aby letos oslavil své první
jubileum.
Slavnostní galashow
„Letošní ročník měl tu správnou šťávu, náboj, neboť bylo málo těch, kteří nechtěli vlastnit horské kolo Haibike, věnované sponzory.
K ušetření 80 tisíc Kč stačilo se 7 x zúčastnit
a mít „kliku“ při závěrečném losování,“ vysvětlil úspěch letošního seriálu prezident CK
Slovan Ing. M. Mička. Většina účastníků tušila
celkové výsledky, nikoho tedy nepřekvapilo,
že celkově nejlepším v seriálu a tím pádem držitelem ceny nejvšestrannějšího cyklisty Moravské Třebové za rok 2011 je Dušan Orálek,
který vystřídal na trůnu loňského vítěze Jiřího
Boštíka a naplnil tak „kletbu“, kterou domácí
cyklisté slíbili cizozemcům, byť je rádi vítají a jsou přístupni jejich „zauzlování situace“.
Jeho vítězství je zcela zasloužené – zúčastnil
se kompletně celé desítky závodů, o svém prvenství rozhodl v předstihu. Také v minulých
ročnících měl šanci, nicméně jako bývalý profesionální cyklista-dráhař (Dukla Brno) dával
přednost mnoha závodům v rámci ČR (spolu
se svitavským P. Kudou, tím pádem bodově
nestíhal své průběžně bodové zisky). Specifikum Cyklomanu naplňuje mezi jiným tím, že
sám pořádá jeden ze závodů (ORI Cup – silniční časovka s hromadným startem – 42 až
106 km). „Účast, respektive prvenství jsem
považoval za společenskou povinnost. Cykloman je náš, patří nám,“ osvětlil D. Orálek,
vědom si své sportovní prestiže a síly.
jejichž finanční pomoci bychom nemohli fungovat
na současné úrovni. Rovněž bych rád za odvedenou práci poděkoval všem trenérů, pořadatelům,
funkcionářům a hráčům. Všem uvedeným bych
také rád touto cestou popřál šťastné prožití blížících se vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2012.
M. Tylšar, předseda oddílu (red. upraveno)
Umístění našich týmů po podzimní části:
A muži 8. místo, skóre 22:22, 22 bodů
B muži 1. místo, skóre 37:7, 33 bodů
C muži 11. místo, skóre 26:41, 14 bodů
A dorost 15. místo, skóre 7:52, 6 bodů
B dorost 5. místo, skóre 19:26, 16 bodů
st. žáci 8. místo, skóre 23:36, 15 bodů
ml. žáci 11. místo, skóre 28:42, 12 bodů
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Úspěšná sezóna
Lukáše Komprdy
Lukáš Komprda má za sebou sezónu 2011 a můžeme říci,
že úspěšně. Vybojoval pro team vicemistra České republiky
v nejprestižnější juniorské třídě MX2, dále ještě 2. místo na
Mezinárodním mistrovství v supercrosse v Litovli ve skupině B. Nadcházející sezóna 2012 se ještě projednává, které
závody pojede. Jestli spíše v ČR nebo v zahraničí. Uvidí se
podle podmínek, které prozatím v ČR jsou mizerné. Samozřejmě pokud se Lukáš zúčastní českých mistráků, tak máme
cíl jasný. Vybojovat juniorského mistra republiky v nejprestižnější třídě MX2 a co nejlepší výsledky v zahraničí.
SZA STAV Racing team

Hokejová sezona je v plném proudu
První čtvrtina nového soutěžního ročníku 2011/12
je ukončena. Moravskotřebovské týmy v soutěžích si vedou očekávaně zdárně. Zejména tým
dospělých, obhajující loňský krajský primát, plní
dostatečně ledovou arénu svými příznivci. Příkladem byl „plný dům“ při derby utkání s okresním rivalem Litomyšlí (800 diváků), jímž začala

druhá část základní skupiny. Stejně jako na úvod
soutěže domácí hokejisté nezklamali. Spokojenost
s výsledky vládne také u dorosteneckého družstva.
Hokej tak získává na prestiži a těší se zájmu mladých lidí. Podrobné informace získáte na webových stránkách oddílu www.hcslovan.com.

Úspěch bruslařské školy

Letošní „Škola bruslení“ zažívá totální úspěch
u moravskotřebovských dětí. Kromě novinky, jíž
je účast předškolních dětí z MŠ, se bruslení zúčastňuje v několika turnusech celkem 110
dětí! Ale nejde o rekordy, nýbrž o založení kvalitního budoucího a dlouhodobého vztahu dětí k bruslařskému
sportu, ať již bude mít jakoukoli podobu – rekreační, sportovní, hokejovou
či krasobruslařskou. Zatím je vše závislé
na tom, jak se děti vydovádí. A že se jim to líbí!

Cyklománek děti stále upoutává a získává na prestiži
Cyklománek přišel na svět v roce 2006 jako závod pro děti od 3-15 let. „Vlastně proto, aby rodiče
zabavili své děti,“ prozradila hlavní organizátorka
Jana Hrbatová. Ta spolu s Ivanou Štěpánkovou

řídila početnější spolupracující aktiv pořadatelů
z řad rodičů a má zásluhu na vzrůstající prestiži
této specifické akce. Formálně se seriál Cyklománek rozdělil do 4 věkových kategorií a měl rozsah
8 závodů, od těch jednodušších až po složitější
(triatlon). Šest cyklistů se zúčastnilo všech závodů
a 18 cyklistů pěti závodů, což byla podmínka účasti
v losování o kolo Haibike. Jeho šťastný majitelem
se stal Vít Kostík. Děti byly při jednotlivých závodech vždy správně naladěné, z případných pádů
si pranic nedělaly, natož z neúspěchu. Oceněn byl
každý. Jejich spokojenost byla vždy očividná, zejména pak při závěrečné dekoraci, když nejlepší
děti oblékaly cyklomanské duhové trikoty. Cyklománek nezklamal a může se těšit na další ročník.

Přátelské utkání stolních tenistů
V sobotu 10. prosince jste srdečně zváni na přátelský zápas stolních tenistů z Moravské Třebové
a partnerského města Banská Štiavnica. Zápas se
uskuteční ve 14:00 hod. v herně stolního tenisu.
Stolní tenisté STKM Banská Štiavnica hrají slovenskou extraligu a v současné době jsou na prvním
místě. V týmu jsou hráči Miroslav Hořejší, který je
momentálně ve slovenském žebříčku na 6. místě.
Dále pak Zoltán Lekeš, který pochází z Bratislavy

a v současnosti je na 11. místě ve slovenském žebříčku a je v širší slovenské reprezentaci. Dalším členem
je Marián Šurka ml., který pochází z Banské Štiavnice a v současnosti je na 76. místě. Poslední a velice důležitý člen týmu je Marián Šurka st. z Banské
Štiavnice, jeho postavení v žebříčku je „tajnosťou“
- plní funkci manažera, vedoucího a zároveň trenéra
družstva. Cílem hráčů Banské Šťiavnice je pro letošní rok - vítězství ve slovenské extralize!
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Přátelské hokejové utkání
Moravská Třebová a Banská
Štiavnica.
Zveme Vás na přátelské utkání s našim
partnerským městem. V sobotu 10. prosince
v 17:30 hod. v Reahu aréně.

Prosincová sportovní pozvánka
Hokej
Dospělí
7. 12. 19:00 HC Slovan - HC Světlá n/S.
14. 12. 19:00 HC Slovan - HC Hlinsko
Junioři
3. 12. 20:00 HC Slovan - HC Skuteč
10. 12. 17:00 HC Slovan - HC Litomyšl
28. 12. 20:00 HC Slovan - HC Hlinsko
Dorost
3. 12. 17:00 HC Slovan - HC Polička
9. 12. 20:00 HC Slovan - TJ Lanškroun
7. 12. 17:00 HC Slovan - HC Chotěboř
Tenis
V provozu je opět multifunkční hala u Aquaparku.
Provozní doba: říjen-březen Po-Pá 13:00-21:00;
So-Ne 10:00-21:00 hod.
Cyklistika
1. 1. 2012 - Novoroční vyjížďka cyklistů; 17.
ročník (cca 20 km), ve 13:00 - nám. TGM (před
prodejnou Bredy sport)
Volejbal
4. 12. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová A - TJ
Ústí n/O A (juniorky) - tělocvična J. K. Tyla
Stolní tenis
B a C družstvo (krajská soutěž)
3. 12. 9:00 M. Třebová B - Polička A
13:30 M. Třebová B - Sokol Borová A
17. 12. 9:00 M. Třebová C - Orel Orlice A
13:30 M. Třebová C - Králíky A
A družstvo (divize Pardubického kraje)
18. 12. 9:00 M. Třebová A - TTC Ústí n/O. B
13:30 M. Třebová - US Steinerova Choceň B

Program činnosti Klubu
českých turistů

10. 12. Pěší výlet na naučné stezky „Okolí České
Třebové“ v délce do 15 km. Sraz zájemců v 6:45
hod na nádraží ČD, odjezd vlakem v 6:53 hod. Návrat do 17:00 hod. Vede H. Kopřivová.
14. 12. Prosincové přátelské posezení v klubovně
odboru KČT od 18:00 hod. Sestavení rámcového
programu činnosti roku 2012 a upřesnění programu
na měsíc leden 2012.
26. 12. Odpolední „Vánoční procházka do přírody“ v délce do cca 12 km. Sraz zájemců ve 13:00
hod. u autobus. nádraží. Vede H. Doleželová.
28. 12. Předsilvestrovské posezení v klubovně od
17:00 hod. Drobné občerstvení a dobrou náladu sebou!
Připravujeme:
1. ledna 2012 Tradiční „ Novoroční vycházka okolo Hradiska“. Sraz zájemců ve 13:00 hod. u autobus. nádraží. Délka trasy cca 10 km.
V měsíci prosinci budou v případě příznivého počasí každou středu uskutečňované vycházky do okolí.
Pravidelný sraz zájemců v 13:00 hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internet. stránce odboru www.kctmt.webnode.cz.
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