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9. ROČNÍK LEDEN 2011

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 1

Záměry města pro rok 2011
V uplynulém roce se podařilo dokončit tři zásadní projekty. Občany bylo vítáno dokončení 
IV. etapy revitalizace sídliště Západní, jehož kolaudace se uskutečnila v listopadu. Další 
významnou  akcí  byla  dostavba  zimního  stadionu  a  zajištění  generálního  sponzora 
hokejového klubu firmy REHAU, s.r.o. Třetím zásadním projektem, který láká nejen místní, 
ale  i  turisty  jsou  Hřebečské  důlní  stezky.  Na  všechny  tyto  projekty  se  podařilo  získat 
finanční prostředky z fondů Evropské unie. Na další projekty chystané pro nadcházející 
rok 2011 jsme se zeptali místostarosty města Václava Mačáta.

Pane místostarosto, můžete nás seznámit s in-
vestičními záměry města pro rok 2011?
Strategický plán rozvoje města obsahuje řadu zá-
měrů z nichž několik je projekčně připraveno k re-
alizaci. O tom které investiční akce se dostanou do 
rozpočtu města na rok 2011 bude jednat výbor pro 
strategický rozvoj koncem ledna 2011 a definitiv-
ně o tom rozhodne zastupitelstvo města v březnu 
2011. Prioritu budou mít samozřejmě projekty na 
které jsme získali, případně získáme dotace z ev-
ropských či státních fondů. Předpokládám že bu-
deme moci v prvním čtvrtletí 2011 zahájit největší 
projekt, kterým je odkanalizování Udánek, Sušic 
a Boršova, včetně rekonstrukce ČOV. Chybí nám 
k tomu především smlouva s dodavatelem stav-
by z důvodu komplikací ve výběrovém řízení. 
Očekávám dále, že bude v roce 2011 provedena 
dlouhou dobu odkládaná rekonstrukce mateřské 
školky na ulici Jiráskova. Věřím, že se podaří do 
rozpočtu prosadit i realizaci cyklo a inline stezky 
kolem Knížecí louky, po které veřejnost poměrně 
silně volá. Z menších projektů, u kterých je vel-
mi pravděpodobné, že budou realizovány, mohu 

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abychom vám v novém roce 2011 
poděkovali za váš aktivní podíl na dění v na-
šem městě a současně vám popřáli zejména 
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních, pra-
covních i studijních úspěchů.
Dovolujeme si vyjádřit i přání, že váš zájem 
o to, co se děje ve městě bude nadále vzrůstat.
Vážíme si vaší spolupráce a přivítáme pod-
něty na zlepšení našeho společenského, kul-
turního, veřejného i sportovního života.

Za vedení města starosta Miloš Izák, 
místostarostové Pavel Brettschneider  

a Václav Mačát

Výběrové řízení
Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová 
vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví.
Podmínky výběru vhodného uchazeče včet-
ně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: na 
www.moravskatrebova.cz, na úřední desce měst-
ského úřadu, na občanském informačním centru 
městského úřadu.
Bližší informace poskytne vedoucí odboru OSVZ 
Mgr. Irena Škadrová, telefon 461 353 050, e-mail: 
iskadrova@mtrebova.cz.
Nástup od 1. 2. 2011, případně dle dohody. Uzá-
věrka pro podání přihlášky včetně všech náleži-
tostí a příloh je 10. 1. 2011.

Autor návrhu nového designu našeho zpravodaje je mladý moravskotřebovský počíta-
čový grafik – Bc. Martin Štěpánek – studující Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. 
Ve svém pojetí využil znak města a známou symbolickou grafiku dominant města naší výtvarnice 
PaedDr. Hany Horské (vytvořenou v počítačovém programu CorelDRAW® Graphics Suite).

uvést například kompostárnu na Hamperku, jejíž 
stavbu plánujeme zahájit v květnu 2011. Dále by 
mělo být realizováno biocentrum v lokalitě Kní-
žecí louka. Na oba tyto projekty počítáme s dotací 
z operačního programu Životní prostředí.

Připravuje se také další, V. etapa revitalizace 
sídliště Západní, v jaké fázi jsou přípravy a lze 
očekávat započetí výstavby již v tomto roce? 
Tento projekt má také vysokou prioritu a jeho 
realizace bude závislá na tom, zda se nám poda-
ří získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. 
V současné době se zpracovává projektová doku-
mentace a připravují se i další podklady pro podá-
ní žádosti o dotaci. Do rozpočtu města na rok 2011 
určitě tuto investici navrhneme.

Připravuje město také nové atraktivity i pro 
zvýšení turistického ruchu ve městě?
Město získalo dotaci z evropských fondů ve výši 
48 mil Kč z celkových 52 mil Kč na vybudování 
nové naučné stezky „Cesta od renesance k baro-
ku“. Součástí projektu je dokončení úprav nádvoří 
zámku a hradebních zdí, rekonstrukce zámeckých 
zahrad a restaurování Kalvárie. Naučná stezka 
provede návštěvníka nejvýznamnějšími renesanč-
ními a barokními památkami ve městě a obnove-
nou Křížovou cestou se zastaveními u kapliček 
jej dovede až na Křížový vrch. Zároveň bude vy-
stavěna symbolická Brána času, která naváže na 
ulici Bránskou, nyní končící v polích. Bránu času 
navrhla architektka Markéta Veselá, která spolu-
pracovala například i s Janem Kaplickým. V sou-
časné době probíhají výběrová řízení na realizaci 
tohoto projektu, který bude zahájen v roce 2011 
a dokončen by měl být v roce 2012.

Chtěl byste do nového roku něco vzkázat ob-
čanům?
Chtěl bych jim kromě osobní spokojenosti a pev-
ného zdraví popřát také dobré vedení města, které 
bude ochotné naslouchat jejich potřebám a problé-
mům. My bychom pak rozhodně chtěli takovým 
vedením být, proto vždy budeme mít zájem komu-
nikovat s občany na témata, která je trápí a disku-
tovat s nimi o nejlepších možných variantách řeše-
ní jejich problémů. Bude-li zájem k takové diskusi 
na obou stranách, můžeme společně udělat mnoho 
pro další rozvoj našeho města.
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Změny ve vyhláškách pro rok 2011

Upozornění pro fyzické osoby oprávněné 
k podnikání a právnické osoby

Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákon č. 281/2009 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím daňového řádu. Část osmá tohoto záko-
na provádí změnu zákona o místních poplatcích č. 
565/1990 Sb. Tato skutečnost vedla město k tomu, 
že od 1. 1. 2011 se nezmění pouze Obecně závaz-
ná vyhláška o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů, která 
se každoročně mění z důvodu stanovování nové 
výše poplatku, ale také další čtyři obecně závazné 
vyhlášky města Moravská Třebová.

Změní se obecně závazná vyhláška o místním po-
platku ze psů, obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství a obec-
ně závazná vyhláška o místním poplatku za vý-
herní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení. 
U těchto tří vyhlášek dochází ovšem ke změnám 
souvisejícím se změnou výše uvedeného daňo-
vého řádu, tj. odkazy na paragrafy apod. Také se 
změnily – doplnily tiskopisy používané při podá-

vání ohlášení k těmto místním poplatkům. Výše 
poplatků zůstala stejná. Poplatníci budou pouze 
v některých případech uvádět více informací pro 
správce poplatků, kterým je Městský úřad Morav-
ská Třebová, odbor majetku města a komunálního 
hospodářství. Ani zde se nic nemění, všechny po-
platky jsou od dubna 2010 spravovány na jenom 
místě.

Dále v některých vyhláškách došlo k drobným 
úpravám, které vyplynuly z předchozích období 
a tyto změny se mohou týkat např. osvobození. 
K těmto změnám se vrátíme v dalších článcích 
v příštích vydáních zpravodaje. Poslední obec-
ně závazná vyhláška, které se změna dotkla je 
vyhláška o místním poplatku ze vstupného, ale 
tato změna potěší všechny, kteří byli povinni 
tento poplatek odvádět. Novou obecně závaz-
nou vyhláškou byl místní poplatek ze vstupného 
zrušen.

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku 
města a komunálního hospodářství

Městský úřad Moravská Třebová, odbor život-
ního prostředí, jako příslušný orgán státní sprá-
vy v  odpadovém hospodářství vede evidenci 
nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech. Původci odpadů a oprávněné 
osoby jsou dle § 39 odst. 2, povinni zaslat roční 
hlášení o produkci a nakládání s odpady do 15. 
2. 2011 na příslušný obecní úřad obce s rozší-
řenou působností a to v případě, že vyproduko-
vali nebo nakládali v uplynulém roce s více než 
100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 
100 t ostatních odpadů. 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ži-
votního prostředí, jako příslušný orgán státní 
správy ochrany ovzduší, který vyměřuje po-
platky za znečišťování ovzduší podle § 19 zá-
kona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, upo-
zorňuje výše uvedené podnikající osoby, že dle 
uvedeného zákona vyplývá pro provozovatele 
malých zdrojů znečišťování ovzduší se sídlem 
na katastru M. Třebové a pro provozovatele 
středních zdrojů znečišťování ovzduší, se síd-
lem na ORP M. Třebová, povinnost oznámit na 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností do zákonné lhůty 31. 3. 2011 technický 
stav zdroje a množství vypouštěných emisí na 
základě údajů z předchozího roku. Malé spa-
lovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu 
do 50 kW včetně a používajících jako paliva 
koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná 
ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, 
nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není 
sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně 
oznamovací povinnost. 

Ohlašování povinností v oblasti životního pro-
středí se provádí v zákonem stanovených pří-
padech prostřednictvím Integrovaného systé-
mu plnění ohlašovacích povinností (ISPOP):
- provozovatelé činností dle přílohy č. I naříze-
ní ES č. 166/2006, ohlašovatelé, kterým vznik-
la za rok 2010 povinnost hlásit do Integrova-

ného registru znečišťování životního prostředí 
(IRZ)
- ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení 
prostřednictvím ISPOP v roce 2010.

Pozor – důležitá změna u provozovatelů 
STŘEDNÍCH, velkých a zvláště velkých zdro-
jů znečišťování ovzduší: tito provozovatelé 
v roce 2011 s údaji za rok 2010 hlásí již pou-
ze elektronicky přes ISPOP!!! (mimo malých 
zdrojů, provozovatelé těchto zdrojů hlásí nadá-
le v písemné podobě). 

Další změny: u zdrojů emitujících a užívajících 
těkavé látky, nabývá 3. 1. 2011 platnost nová 
Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech 
a dalších podmínkách provozu ostatních sta-
cionárních zdrojů znečišťování ovzduší emi-
tujících a užívajících těkavé organické látky 
a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími 
těkavé organické látky, která nahrazuje Vyhláš-
ku č. 355/2002 Sb. Zde naleznete podrobnější 
informace týkající se ohlašování zdrojů a jejich 
evidence.
Seznam ohlašovacích povinností a další infor-
mace týkající se systému ISPOP jsou dostupné 
na www.ispop.cz, další informace: www.chmi.
cz, www.irz.cz, www.cenia.cz, www.mzp.cz.
Potřebné formuláře pro výše uvedené podni-
kající osoby, které nadále hlásí v písemné po-
době, najdete na www.mtrebova.cz/radnice/
organizacni-struktura/starosta/tajemnik/odbor-
zivotniho-prostredi/formulare-a-zadosti, v tiš-
těné podobě v kanceláři Městského úřadu Mo-
ravská Třebová, odboru životního prostředí, ul. 
Olomoucká, kancelář č. 217. Na vyžádání je 
možné formulář poslat e-mailem.
Za nesplnění oznamovací a ohlašovací povin-
nosti lze ze zákona o ochraně o vzduší ulo-
žit pokutu dle kategorie zdroje až do výše 
150 000 Kč a ze zákona o odpadech až do výše 
1mil. Kč.

Odbor životního prostředí

Zóna 30 
a přednost zprava
Upozornění na změnu dopravního režimu

V měsíci lednu se změní pro řidiče dopravní režim 
na komunikacích na sídlišti „Západní“. Na celém 
sídlišti bude zřízena tzv. „Zóna 30“, kdy v celé 
zóně bude smět 
řidič jet rych-
lostí nejvýše 30 
km/hod, chodci 
a hrající si děti 
musí používat 
chodníky. Dal-
ší podstatnou 
změnou bude, 
že na všech 
křižovatkách 
v této zóně bu-
dou muset řidi-
či dávat před-
nost zprava! 
Na sídlišti bu-
dou odstraněny 
značky upravu-
jící přednost, 
zóna bude označena dopravními značkami. Vjez-
dy do zóny budou na ulicích Palackého – před II. 
Základní školou, Jiráskova – před křižovatkou 
s ul. B. Němcové, Západní – u dětského domova, 
a z ulice Svitavské na ul. Sportovní a Jiráskovu. 
Jedná se o dopravně zklidňující opatření pro část 
našeho města, kde bydlí a v silničním provozu se 
pohybuje pětina našich spoluobčanů. Od provede-
ných změn očekáváme plošné zklidnění zejména 
provozu motorových vozidel po místních komuni-
kacích na sídlišti.   

Odbor dopravy

Zdravé město 
a Místní agenda 21

Novým koordinátorem Zdravého měs-
ta a Místní agendy 21 je Ludmila Lišková. 
Projekt Zdravé město je mezinárodním pro-
jektem OSN – Světové zdravotní organizace 
(WHO). Každé město v Evropě, které je do 
projektu zapojeno, přijímá Deklaraci a zpra-
covává místní plán k její realizaci s propoje-
ním na strategii rozvoje města. V Moravské 
Třebové je původní Plán zdraví a kvality ži-
vota, vytvořený ve spolupráci s obyvateli od 
roku 2008, součástí Strategického plánu roz-
voje města. Součástí projektu Zdravé město 
je proces místní Agenda 21 (MA21), která 
je řízena Pracovní skupinou při Radě vlády 
pro udržitelný rozvoj (RVUR). V roce 2008 
získalo město za místní Agendu 21 Cenu 
ministerstva vnitra ČR. Realizace projektu 
je zajištěna zejména aktivitami/spoluprací 
s místními partnerskými organizacemi pře-
devším neziskového charakteru. Smyslem 
činnosti je společné utváření města Morav-
ská Třebová jako kvalitní a příjemné místo 
pro život na základě připomínek a podnětů 
od obyvatel.

Red.
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Zjednání zastupitelstva města 
dne 6. 12. 2010

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. informují

Zastupitelstvo města schválilo:
Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2011: 14.02., 14.03., 18.04., 06.06., 15.08., • 
24.10., 05.12.
Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 80.000 Kč na pořízení serveru s pří-• 
spěvkovou organizací Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného, kterou se zrušuje obec-• 
ně závazná vyhláška č. 7/2003.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze psů.• 
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj • 
nebo jiné technické herní zařízení.
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.• 
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, • 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Předloženou zprávu týkající se příprav projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské • 
Třebové I. etapa a s tím spojených vícenákladů realizační fáze
Následující termíny schůzí rady města v roce 2011: 17.01., 31.01., 28.02., 28.03., 02.05., 23.05., • 
27.06., 25.07., 29.08., 19.09., 17.10., 07.11.,21.11., 19.12.
Předloženou zprávu týkající se průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby „Odkanalizo-• 
vání Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.

Zastupitelstvo města svěřuje:
V souladu s ustanovením odst. 1§ 104 o obcích místostarostům úkoly v následujících oblastech
Uvolněný místostarosta:

správa majetku města• 
bytová politika• 
sociální politika a zaměstnanost• 
vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém vodovodu, kontakt s VHOS)• 
doprava, dopravní obslužnost• 
projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik)• 
městské části (Boršov, Sušice, Udánky)• 

Neuvolněný místostarosta
ekonomický, strategický a investiční rozvoj města• 
rozvoj turistického ruchu• 
podpora podnikání• 
sport• 

Jistě jste zaznamenali, že na některých stanoviš-
tích kontejnerů na separovaný odpad se objevil 
nový typ kontejneru. Jedná se o speciální kontej-
ner na šatstvo a textil.

Každý z nás ročně vyprodukuje 
zhruba 15 kg starého šatstva. Toto 
množství v současnosti končí 
jako směsný odpad. Těžko se pro 
něj hledá jeho další ekonomické 
využití. Jako zatím jedinou, eko-
nomicky a ekologicky schůdnou 
cestou se jeví strategie, která tyto 
oděvy vrací zpět lidem pro opě-
tovné použití. A to v míře maxi-
mální. Jak u nás doma, tak i v za-
hraničí. 

Odevzdáním Vašeho nepotřeb-
ného oblečení do sběrných kon-
tejnerů dáváte svému šatstvu 

druhý život. Z celkového sebraného množství se 
podaří 50 %oblečení zachránit, tak aby mohlo 
posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35 

% se zpracuje pro průmyslové 
využití. Zbylých 15 % je zatím 
odpad, který se termicky zhod-
nocuje.

Vložením Vašeho šatstva do té 
správné bedny jste právě vyko-
nali další krok na cestě správným 
směrem.

Seznam stanovišť kontejnerů:
1. Alšova x Nerudova
2. Marxova, Billa
3. Sušice, u mostu
4. Udánky 103, na rohu u mostu
5. Jiráskova 101, u tříděných složek
6. Údolní x Dukelská
7. Boršov, Smíšené zboží

Technické služby 
Moravská Třebová  

s.r.o. 

přejí všem 

– správný cíl

– dobrou trefu

– šťastné výhry

… a celý rok  
dobrou kondici.

Bruslení pro veřejnost
Nově každou středu od 18.00 do 20.00 (mimo 
termínů konání mistrovských zápasů)

Pondělí až neděle od 13.00 do 14.45 (kromě 
středy)

www.tsmt.cz

Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel; Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová 
Tel: .461 .316 .509, .e-mail: .reditel@tsmt cz; .www tsmt cz

TECHNICKÉ SLUŽBY Poplatek za odpad 

se sníží
Výše poplatku za odpad se skládá ze skutečných 
nákladů na svoz odpadu za rok 2010. „Snížit po-
platek pro rok 2011 se podařilo díky celkovému 
snížení tonáže komunálního odpadu ve sběro-
vém dvoře. To bylo ovlivněno zejména menším 
množstvím nashromážděného odpadu z mobil-
ních svozů, které se pořádají každoročně na 
jaře a na podzim,“ uvedla ředitelka technických 
služeb Gabriela Horčíková. Dalším významným 
faktorem pro snížení ceny za odpad je změna ve 
výši odměn za ukládání separovaného odpadu. 
Zatímco v předešlých letech platil zpracovateli 
tříděného odpadu dodavatel takovéhoto odpadu, 
nyní je situace opačná a zpracovatel platí vý-
kupní cenu dodavateli. Větší separování odpadu 
na plast, papír, sklo a nově také na textil sni-
žuje celkový objem komunálního odpadu. Nově 
tak bude činit poplatek za odpad 478 Kč, což je 
o 22 Kč méně než v roce 2010. Na rok 2011 je 
naplánováno zvýšení počtu kontejnerů na sepa-
rovaný odpad v našem městě. Doufáme tedy, že 
se i nadále budete podílet na separování vašeho 
odpadu.
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Jedná se o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu komí-
nů, kouřovodů a spotřebičů, jehož účinnost je od 
1. 1. 2011. Ustanovení se vztahují jak na fyzické 
osoby, tak i na podnikající fyzické osoby a práv-
nické osoby.

Nařízení vlády definuje pojmy kontrola spalinové 
cesty a její čistění , řeší i pojem revize spalinové 
cesty. Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je 
zmírnění lhůt čistění spalinové cesty u spotřebičů 
paliv s výkonem do 50 kW, a to ze stávajících 6 na 
3 x ročně. Další úlevou je možnost, že občané si 
budou moci provést čistění spalinové cesty u to-
pidla na pevná paliva s výkonem do 50 kW své-
pomocí. Kontrolu však jednou ročně musí provést 
osoba odborně způsobilá, která je držitelem živ-
nostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty 
čistění, kontrol a výběru znečisťujících částí jsou 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Kdo si kon-
trolu nezajistí u odborně způsobilé osoby, může 
mu výši škod z případného požáru zdražit i po-
kuta až 25 tis. Kč nebo menší úhrada pojistného 
od pojišťovny. Návštěvy kominíků v příštím roce 
tedy podraží o novou administrativu, vzniklou se-
pisováním nejen účtenky za provedenou kontrolu, 
ale i za zprávu o kontrole. Za prohlídku komína 
se bude platit 300–1500 Kč dle stavu Vašeho ko-
mína. Prodlouží se také čekací doba na provedení 
kontroly. Proto neváhejte a objednejte si provede-
ní kontroly u odborně způsobilé osoby včas.

Zdeňka Motlová, odbor životního prostředí
Zdroj: MF Dnes

Pozor na nový právní předpis, který upravuje problematiku 
revizí, kontrol a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

V. etapa regenerace 
panelového sídliště Západní 

začala diskusí 
s občany

Ve středu 8. prosince projednávalo vedení města 
Moravská Třebová a jeho zaměstnanci s obyvateli 
sídliště Západní již V. etapu regenerace. Tato etapa 
by měla být poslední.
Projekt představil starosta města JUDr. Miloš Izák. 
Jeho záměrem bylo seznámit obyvatele sídliště se 
změnami, které budou v rámci investice provede-
ny. Současně bylo jeho snahou načerpat od obyva-
tel sídliště co nejvíce podnětů, připomínek a návr-
hů k představovanému projektu. Praktické a účelné 
připomínky k jednotlivým úsekům byly zazname-
nány a budou zapracovány do projektu. Výsledný 
dokument představí vedení města obyvatelům síd-
liště v příštím roce před zahájením stavby. Pevně 
věříme, že konečné úpravy budou provedeny ke 
spokojenosti všech, kdo v dané lokalitě žijí. Vlast-
ní realizace však závisí na získání dotace z pro-
středků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Lišková Ludmila, koordinátor Zdravého města

Restaurace U Kalvárie přijme do mladého kolektivu a nekuřácké restaurace  
číšníka/číšnici, barmana/barmanku s praxí na HPP. Nástup dle dohody. 

Tel. 603 433 053

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné
Kapalné PlynnéCeloroční 

provoz
Sezónní 
provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x

nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu 
výrobce

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty 
pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsí-
ců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína 
pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění 
řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti 
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi 
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout 
doba kratší 6 měsíců. 
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti 
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi 
jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout 
doba kratší 4 měsíců. 
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin 
ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajis-

tit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potře-
by i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče 
na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně1) 

k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát 
za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci2) se kontrola a čištění 
spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výko-
nu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle 
návodu výrobce, nejméně však jedenkrát  za rok, a to za 
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly 
odborně způsobilou osobou.

1) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.
2)  § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poža-

davcích na využívání území.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných 
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Ministr obrany Vondra  
navštívil Vojenskou střední školu
Podle Alexandra Von-
dry má vojenská střed-
ní škola své místo 
v systému vzdělává-
ní. „Faktem je, že po-
kud pomineme veliké 
země – USA, Velká Bri-
tánie a Francie – tak 
jen málo evropských 
států si uchovalo vo-
jenské střední školství. 
Je to vždy dilema. Na 
jedné straně určitá tra-
dice, na straně druhé 
ekonomické kalkulace, 
co je výhodné více a co 
méně,“ řekl ministr 
Vondra s tím, že v otáz-
ce budoucnosti vojen-
ského středního školství 
počká na doporučení 
odborníků. Návštěvy 
se účastnil také starosta 
města Miloš Izák, který 
s ministrem hovořil právě na téma zachování vo-
jenského školství v Moravské Třebové. Součástí 
návštěvy ministra obrany v Moravské Třebové 
byla také diskuse se studenty o jeho roli v disen-
tu. „Občas to mělo parametry války,“ vzpomínal 

na události před listo-
padem 1989. Na začát-
ku 80. let byl Alexandr 
Vondra manažerem un-
dergroundové kapely 
Národní třída, spolu 
s Jáchymem Topolem 
a Ivanem Lamperem 
vydával samizdatový 
časopis Revolver revue. 
V roce 1987 se stal čle-
nem Polsko-českoslo-
venské Solidarity, o dva 
roky později byl mluv-
čím Charty 77 a jedním 
z autorů petice Několik 
vět. Za svou činnost byl 
komunisty několik mě-
síců vězněn na Ruzyni 
a na Pankráci.

Red.

Foto: Lenka Greplová
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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, provozní doba: nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Komenského 52/296, Moravská Třebová, tel : .461 .311 .732, nepřetržitá 24 hodinová služba 
Kontakt: npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení, http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

Na lince 158 – POLICIE ČR 

Opakovaná konzumace  
alkoholu

V prodejně čerpací stanice na ulici Svitavské 
se před dvacátou hodinou dne 12. 12. zabydlel 
podnapilý J. Z. z Boršova. Muž vešel do prodej-
ny, aniž by cokoli po obsluze žádal, začal si hrát 
u stolku na občerstvení s plastovými míchátky na 
kávu. Pečlivě je rozsypal po celém stolku a poté 
se věnoval jejich rovnání. Došlo i na urážky, a to 
už žena obsluhující zákazníky, kteří většinou při 
návštěvě čerpací stanice tankují do svých vozů 
pohonné hmoty, popřípadě nakupují nabízené 
zboží, nevydržela a raději na místo přivolala 
strážníky městské policie. Když policisté vešli 
do prodejny, ihned věděli s kým mají tu čest pro-
hodit pár vlídných lidských slůvek. Tento bez-
mála čtyřicetiletý muž je pro místní představitele 
zákona známou postavou. V nedávné minulos-
ti díky stavu, do kterého se přivedl nadměrnou 
konzumací alkoholických nápojů, investoval do 
rozvoje města prostřednictvím udělených bloko-
vých pokut nemalé částky. A opět hrál v tomto 
příběhu hlavní roli alkohol. Muži zákona tohoto 
jedince převezli do místa trvalého bydliště a jeho 
nezákonné počínání odměnili zákonem stanove-
nou odměnou. 

Nástrahy v zimních 
měsících

O pomoc ve svízelné situaci požádala strážníky 
městské policie dne 9. 12. před půlnocí žena, 
která se svým vozidlem uvízla díky přívalům 
sněhu a tvořícím se závějím a sněhovým jazy-
kům. Zoufalá žena byla zabořená v hlubokém 
sněhu se svým vozem na komunikaci vedoucí 
podél polí v Sušicích, kde vítr značně umocňo-
val přívaly sněhu. Strážníci spěchající uvězněné 
ženě na pomoc zjistili, že by se sami vystavovali 
riziku zapadnutí v hlubokých závějích, proto na 
místo přivolali kolegy z Hasičského záchranné-
ho sboru, kteří za pomoci těžké techniky ženu 
z hluboké sněhové závěje vyprostili. 

Sníh na střechách
Přívaly sněhu, které s nečekaným nástupem 
zimy zasypaly nejen naše město, nastražily 
spoustu pastí, a to nejen ve formě zledovatělých 
chodníků a vozovek. Nemalé poranění hrozí při 
pádu sněhu ze střech budov. Tající a posléze zno-
vu zmrznutý sníh, se může stát i smrtící zbraní. 
I desítky kilogramů vážící hroudy ledu dopada-
jí na frekventované chodníky, kde se pohybuje 
značné množství chodců. Jen zázrakem se zatím 

nikomu nic nepřihodilo a svůj podíl na tom mají 
i strážníci městské policie, kteří si všímají pře-
visů sněhu visících ze střech a upozorňují na ně 
majitele objektů, popřípadě přivolají jednotku 
Hasičského záchranného sboru pro jejich odstra-
nění. Stejně tomu bylo i dne 8. 12., kdy nenecha-
li strážníci bez povšimnutí masu sněhu na okra-
ji střechy budovy bývalého ředitelství podniku 
Hedva. Policisté oslovili majitele nemovitosti 
a ten alespoň na hrozící nebezpečí upozornil 
vytyčením pásek a nápisem doporučujícím užití 
protějšího chodníku. 

Nežádoucí hosté 
restaurací

Spor mezi obsluhou baru a hostem, který hodlal 
odejít bez uhrazení útraty, nakonec museli doře-
šit až strážníci městské policie. Dne 4. 12. před 
23. hodinou se na po-
licisty, s žádostí o po-
moc při řešení sporu 
se zákazníkem, obrá-
til obsluhující perso-
nál jedné z restaura-
cí na ulici Brněnské. 
Muž ve věku padesát 
let dokázal bez osty-
chu zkonzumovat 
vše, co si objednal, 
ale když přišla řada 
na vyúčtování, ozná-
mil obsluze, že nemá 
peníze. Po příchodu 
strážníků se tento „zá-
kazník“ omluvil, na 
výzvu policistů před-
ložil doklad totožnos-
ti a dohodnul se s ob-
sluhou na termínu uhrazení závazku, který mu 
návštěvou tohoto kulturního zařízení vzniknul. 
Muž samozřejmě nakonec začal tvrdit strážní-
kům, že peníze doma jenom zapomněl. Jestli do 
restaurace muž vešel s úmyslem napít se a odejít 
bez zaplacení nebo skutečně jen opomenul pení-
ze přesunout ze stolu do peněženky, se můžeme 
jen domnívat. 

Včasná pomoc
Stále se najdou lidé, kteří nejsou lhostejní 
a bezohlední a jsou schopni podat pomocnou 
ruku. Díky tomu dobře dopadl příběh ženy 
z Mezihoří, která navštěvuje místní stacionář 
Domeček. Dne 30. 11. odešla tato žena ze sta-

cionáře jako každý den na autobus. Bohužel 
cestou zřejmě špatně odbočila a autobusovou 
zastávku minula. Došla až na konec Boršova, 
kde ji naštěstí dezorientovanou, prochladnu-
tou a brečící našla v podvečer B. J., obyvatelka 
Boršova, která neváhala a okamžitě na místo 
přivolala strážníky městské policie. Muži zá-
kona ženu převezli na Obvodní oddělení Poli-
cie ČR v Moravské Třebové, kde byla zjištěna 
její totožnost a následně se podařilo vyrozumět 
příbuzné, kteří si zbloudilou ženu u policistů 
vyzvedli. A tak díky ochotě pomoci druhému 
v nouzi, která by nám všem měla být vlastní, 
šťastně skončil příběh, který se mohl psát s tra-
gickým koncem. 

Řidiči a zimní období
Nejen v letních měsících se všichni potýká-
me s bezohledností některých řidičů. Bohužel 

v zimním období ten-
to nešvar pociťujeme 
mnohonásobně. Díky 
těm, kteří by muse-
li udělat o několik 
málo kroků více, stej-
ně jako my všichni 
ostatní, například do 
obchodu nebo k do-
movu, a nechají stát 
svého čtyřkolého ple-
chového miláčka jen 
na malou chvíli ná-
kupu někde v zákazu 
nebo na celou noc 
u domu před okny na 
komunikaci a ne na 
parkovišti vzdáleném 
jen několik málo me-
trů, se tak nepříjemně 

komplikuje život nám všem. Již tak nelehká 
situace v dopravě je umocňována padajícím 
sněhem a tvořícími se vyježděnými kolejemi 
na vozovkách zejména tam, kde díky těmto 
řidičům není možné sníh ze silnic odhrnout. 
Právě ta chvíle nákupu může být chvílí, kdy 
je realizován v daném úseku úklid sněhu z vo-
zovky a díky takto odstaveným vozidlům poté 
zůstávají nepříjemné zbytky neshrnutého sně-
hu, který k vozovce následně přimrzá a vzni-
kají tak nebezpečná místa jak pro chodce, tak 
i samotné řidiče. Na takové piráty se v zim-
ním období zaměří strážníci městské policie 
a bez ohledu na to, jestli jsou vánoční svátky 
nebo jen běžný pracovní den, budou tyto řidiče 
poctivě odměňovat podle možností, které jim 
zákon dává. 

Počet obyvatel 
k 30.11.2010

V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 30. 11. 2010 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 766 občanů ČR a 71 
cizinců s povolením k trvalému pobytu 
na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové evidováno k  
30. 11. 2010 na trvalém pobytu 10 837 
občanů. Za měsíc listopad se v Morav-
ské Třebové narodily 4 děti, zemřelo 
9 občanů, přistěhovalo se 10 obyvatel 
a odstěhovalo 20 osob.  
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REHAU přivítalo 600. zaměstnance

Český olympionik 
v Moravské Třebové
Ve čtvrtek 16. 12. se v sále Základní umělecké školy 
sešlo přes 200 žáků a učitelů základních škol v Mo-
ravské Třebové. Naše město navštívil olympijský 
vítěz v desetiboji Robert Změlík. Děti se dozvěděly 
o novém sportovním projektu určeném žákům zá-
kladních škol a nižšího stupně gymnázií. V rám-
ci besedy pak kladly olympijskému vítězi otázky. 
Nejvíce je zajímaly jeho sportovní začátky a spor-
tovní kariéra. Závěrem proběhla autogramiáda.

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězo-
vé v desetiboji, královské atletické disciplíně, se 
rozhodli připravit pro žáky základních škol atrak-
tivní pohybový program s názvem Odznak Vše-
strannosti Olympijských Vítězů – OVOV. Kla-
dou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co 
největšího počtu dívek a chlapců a dát současné 
generaci školáků příležitosti zkusit sportovní za-
čátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Do 
tohoto programu se mohou zapojit společně s uči-
teli tělesné výchovy, ale i za přispění svých rodičů 
a prarodičů. Každé dítě by mělo mít vlastní „žá-
kovskou knížku“, do které se budou vepisovat jed-
notlivé sportovní výsledky během celého školního 
roku. Každému výkonu je přisouzena určitá bodo-
vá hodnota. Nejúspěšnější žáci se mohou probojo-
vat až do celostátní soutěže. Celá akce má sloužit 
k nalákání co nejvíce dětí zpět ke sportu. Velký 
dík na tomto místě by měl patřit učitelům tělesné 
výchovy, kteří se do tohoto projektu zapojí.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Výtvarná a fotografická soutěž

V poslední době se výrobní závod společnosti RE-
HAU v Moravské Třebové rozrostl o několik sto-
vek nových zaměstnanců. I nadále tak potvrzuje 

Dům dětí a mládeže Moravská Tře-
bová se zapojil do výtvarné a fo-
tografické soutěže pro jednotlivce 
i školy na téma ZDRAVÁ A NE-
MOCNÁ PŘÍRODA PARDUBIC-
KÉHO KRAJE, která probíhala 
několik měsíců až do konce října 
a připravil ji Pardubický kraj spo-
lečně se Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje. Soutěž byla 
rozdělena na dvě kategorie: děti ve 
věku od 6 do 11 let, mohly kreslit 
obrázky s motivy zdravé a nemoc-
né přírody v jejich okolí, a mládež 
ve věku od 11 do 15 let, ti vytvářeli 
fotografii (jednu či koláž) na stejné 
téma. Porotce čekalo při vyhodno-
cování těžké rozhodování. Sešlo se 
téměř 800 obrázků a 100 fotografií 
a koláží. O vítězství rozhodovali 
výtvarníci, ale také zástupci kra-
je v čele s hejtmanem Radko Mar-
tínkem, ředitel Českého rozhla-
su Pardubice Martin Kolovratník 
a šéfredaktor Deníku Pardubice Tomáš Dvořák. 
Nechyběl zástupce Státního fondu dopravní in-
frastruktury Jaroslav Krauter a náměstek minist-
ra dopravy České republiky Ivo Toman. Pomysl-
nou třešinkou na dortu byla účast režiséra Juraje 
Jakubiska.
 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečni-
lo 13. 12. 2010 v Pardubicích a pomyslné zlato 
si v kategorii 11 – 15 let odnesla Eva Aberlová 
z Moravské Třebové a právem jí patří obrovská 
gratulace. Všechna díla byla umístěna na interne-
tových stránkách www.pomahameprirode.cz a zde 
také probíhalo veřejné hlasování. Do něj se mohl 
zapojit úplně každý. Děti, které dostaly nejvíc hla-
sů, získaly medaili a diplom.

Do dalších ročníků této soutěže přejeme hodně 
úspěchů a věříme, že si budeme všichni uvědomo-
vat důležitost ochrany přírody a budeme náleži-
tým příkladem pro naše děti. 

Pracovníci DDM

statut nejvýznamnějšího zaměstnavatele na Mo-
ravskotřebovsku. Této pozice dosáhl již před ně-
kolika lety a počet jeho pracovníků neustále stou-
pá. Na začátku prosince 2010 byla v tomto směru 
překonána další potěšitelná hranice. Do pracov-
ního poměru v REHAU v Moravské Třebové na-
stoupil 600. zaměstnanec, tedy vlastně zaměstnan-
kyně. Stala se jí paní Alena Drobníčková, která při 
této příležitosti obdržela od zástupců společnosti 
REHAU věcný dar.

Nábor zaměstnanců na různé pracovní pozice 
do REHAU pokračuje i na počátku nového roku 
2011. Zájemci o zaměstnání si mohou aktuální na-
bídky práce pročíst na stránkách úřadu práce nebo 
na stránkách www.rehau.cz.

Ing. Peter Tremmel, ředitel výrobního závodu 
(vpravo) a Mgr. Tomáš Kroulík z personálního 
oddělení při předávání věcného daru 
600. zaměstnankyni, paní Aleně Drobníčkové

Co si myslím o …
V dětské oddělení knihovny najdou děti kaž-
dý měsíc nějakou anketní otázku. V listopadu 
jsme se dětí ptali, kterého spisovatele nejra-
ději čtou a jaká kniha je jejich nejoblíbenější. 
Z odpovědí uvádíme:
„Thomas Brezina, edice knížek Dračí srdce.“
„Moje nejoblíbenější kniha – Čtyři a půl ka-
maráda. Moje nejoblíbenější spisovatelka je: 
Petra Braunová.“
„Petr Rob, Nejpohádkovější pohádky.“
Jacqualine Wilsonová, Anděl lásky.“
„Nejraději čtu knihy od Michaele Mollyho 
a od J. K. Rowlingové. Mám nejraději Harry 
Potter… a Čaroplutí a Čarodění.“

Ladislavova pochoutka
V úterý 14. 12. proběhl v knihovně již 10. roč-
ník soutěže o nejchutnější vánoční cukroví – 
Ladislavova pochoutka. Do soutěžního klání 
bylo přihlášeno 18 druhů cukroví. Prvenství si 
odneslo cukroví kokosové plátky p. Holešov-
ské z Linhartic. Ta obsadila se svým dalším 
cukrovím „duté rohlíčky“ ještě třetí místo. Na 
druhém místě se umístilo cukroví p. Sojkové 
trnkové řezy a „vyfoukáčky“ p. Khýrové. Ví-
tězný recept i s fotkou vám přinášíme:
Kokosové plátky
25 dkg tuku (nastrouhat), 30 dkg hl. mouky, 
2 žloutky, 4 lžíce vody, ½ cit. šťávy a kůru. 
Zpracujeme těsto. Těsto 2x převálíme a pře-
ložíme (večer a ráno).
Poleva: 2 bílky, 25 dkg cukru, lžíce octa. Šle-
hat. Potom přidáme 11 dkg kokosu. Těsto 
vyválíme, potřeme polevou a krájíme pásky. 
Pečeme v mírné troubě.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijí-
mají 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. Rezer-
vace 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.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)
U .filmových .představení .nebylo .vstupné .do .
uzávěrky .známo 

Kajínek (ČR)
12 1  .středa, .19 00
Kriminální thriller inspirovaný příběhem 
Jiřího Kajínka, který je považován za prvního 
nájemného vraha v České republice. Díky svému 
útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala 
legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. 
Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno 
tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem 
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné 
vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové 
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání 
do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří 
Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný 
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo 
zastrašit a ovlivnit svědky? Režie: Petr Jákl 
ml. Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana 
Vilhelmová, Bogusław Linda, Vladimír Dlouhý, 
Michal Dlouhý ad. 
Akční/thriller/krimi/drama, 2010, 107 min.

Občanský průkaz (ČR)
17 1  .pondělí, .19 00
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana 
Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících 
mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, 
kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz až 
do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně 
a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš, 
Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, 
v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu 
znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná 
vojenská služba byla pro mnohé tím největším 

strašákem. Režie: Ondřej Trojan. Hrají: Libor 
Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, 
Aňa Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík 
a další.

Hlava-ruce-srdce (ČR)
19 1  .středa, .19 00
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiří 
Schmitzer) zahyne za záhadných okolností 
při okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka 
Klára Knabelová (Viktorie Čermáková), při 
vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti odňaty 
hlava, ruce a srdce. Při hledání odpovědi na tuto 
záhadu naráží na nejbližší plukovníkovu osobu – 
poručíka Heinricha Rotha (Roman Zach) a osud 
je spojí dohromady. Vojenský vyšetřovatel Karel 
Vrana (Martin Finger) se snaží Kláru přimět 
ke spolupráci právě proti Rothovi a okultním 
kruhům v armádních řadách. Klára odmítne, ale 
vyjádří Vranovi podporu jeho cíli najít odcizené 
části plukovníkova těla. Mezitím je poručík 
Roth povolán na bojiště 1. světové války a Vrana 

zároveň vyráží po Evropě hledat ostatky von 
Haukwitze využívané okultními skupinami. 
Režie: David Jařab. Hrají: Viktorie Čermáková, 
Roman Zach, Ivana Uhlířová, Martin Finger, Jiří 
Schmitzer.
Historické drama, 2010, 110 minut.

Záměna (USA)*
24 1  .pondělí, .19 00
Kamarád taky rád... Kassie (Jennifer Aniston) je 
emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. 
Má kariéru, dobrého (byť poněkud neurotického 
a hypochondrického kamaráda) a sem tam nějakou 
známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně 
tikají, a tak se Kassie rozhodne mít dítě. A to bez 
muže, jen s drobnou pomocí dárce spermatu. To 
se ale kamarádovi Wallymu (Jason Bateman) 

vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se jejich cesty 
na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání 
je už přítomen malý, okatý, lehce neurotický 
rozumbrada Sebastian (Thomas Robinson), který 
si s Wallym nejen velmi dobře rozumí, ale je 
mu i podobný. Hádejte, jak to dopadne? Režie: 
Josh Gordon, Will Speck. Hrají: Jason Bateman, 
Jennifer Aniston, Thomas Robinson, Patrick 
Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum a další.
Romantický/komedie, 101 min.

Harry Potter a Relikvie smrti 
– část 1 (Velká Británie / USA)
26 1  .středa, .17 00
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým 
a posledním pokračováním dobrodružství Harryho 
Pottera, které je očekávanou událostí a bude 
rozděleno do dvou celovečerních filmů. První část 
začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají 
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit 
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. 
Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy 
dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou 
také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou 
mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. 
Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpečným 
místem pro všechny nepřátele Pána zla. Dlouho 
obávaná válka se zlem začala … Režie: David 
Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham 
Carter, a další.
Dobrodružný/drama/rodinný/fantasy, 2010, 
146 min.

Já padouch (USA)
31 1  .pondělí, .17 00
Gru (hlas propůjčil Steve Carell) je největší 
padouch na světě. Tedy spíše po tom touží. 
Ve zlých věcech se vyžívá, ale život mu jaksi 
znepříjemňuje jeho konkurent a také jeho armáda 
miniaturních fazolovitých patolízalů mu vše spíše 
komplikuje než usnadňuje. Po řadě loupeží, které 
nedopadly dle jeho představ, konečně naplánuje 
loupež století. Chce ukrást Měsíc! Do cesty se mu 
však připletou tři malé velké překážky: Margot, 
Edith a Agnes – osiřelé holčičky, které v Gruovi 
začnou vidět potencionálního otce. On chce 
ale být největší padouch na světě. Režie: Pierre 
Coffin, Chris Renaud.
Animovaný/komedie/rodinný, 2010, 95 min.
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Kulturní centrum

Elvis žije!
8 1  .sobota, .19 30, .dvorana .muzea, . .
vstupné .150 .Kč
(předprodej: .cestovní .kancelář .MTM .tour .a .KS)
LIVE SHOW imitátora Radka Zimy v den výročí 
narození krále rock ń rolu Elvise Presleyho 
Program doplní swingový orchestr Františka 
Zeleného a bohatá tombola. Akci pořádají Kulturní 
služby města Moravská Třebová a cestovní 
kancelář MTM tour.

Šípková Růženka
18 1  .úterý, .8:30 .a .10:00, .kinosál, . .
vstupné .30 .Kč
Výpravná pohádka pro MŠ a I.stupeň ZŠ.

Neil Simon – Jakeovy ženy 
aneb Moje hlava má svou 
hlavu
22 1  .sobota, .19 30, .kinosál, .vstupné .190 .Kč
Tato úspěšná hra, kterou v roce 1992 napsal 
jeden z nejlepších komediografů Ameriky, nositel 
Pulitzerovy ceny, Zlatého Globu a několika cen 
Tony Neil Simon, bude mít v březnu roku 2010 
premiéru v Branickém divadle v Praze. Jde 
o inteligentní komedii o partnerských vztazích, 
o citových vazbách, o důvěře a nevěře, o fantazii. 
Neobvyklé obsazení, (jeden muž, šest žen) na 
nápaditém půdorysu prolínajících se dialogů 
reálných i vysněných, slibuje v naší inscenaci 
návštěvnicky atraktivní zábavu, zároveň je však 
i tato, jako jiné Simonovy hry, velice dojemná 
a citlivě poučná. Jake (v premierovém obsazení 
na Brodwaji i ve filmovém zpracování z roku 
1996 Alan Alda) je spisovatel s bohatou fantazií. 
Jeho současná manželka Maggie zvažuje, zda by 
nebylo lepší manželskou krizi vyřešit odchodem 
k milenci. Nejzávažnější příčinou krize jsou 
patrně Jakeovy představy, důležité ženy jeho 
života se totiž nečekaně zjevují a vstupují do 

reálného rozhovoru. Podaří se Jakeovi manželství 
zachránit? Pomůže mu jeho psychiatrička? Dají se 
vůbec myšlenky ovládat?
Hru uvádí Divadelní společnost HÁTA Olgy 
Želenské. Režie: Lumír Olšovský. Hrají: Libor 
Hruška/Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková/Olga 
Želenská, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, 
Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová. 

6. Městský bál
28 1  .pátek, .20 00, .dvorana .muzea
K tanci a poslechu hraje skupina KREYN, 
součástí programu bude slavnostní předtančení, 
představení tradičního brazilského bojového 
umění v provedení taneční skupiny Capuera
a bohatá tombola.

Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Slavné vily Pardubického 
kraje
výstava .potrvá .do .20 1 2011
Putovní výstava fotografií z publikace Slavné 
vily Pardubického kraje, která bude na vernisáži 
pokřtěna a bude zde také prodávána. Moravská 
Třebová je zastoupena Bibusovou vilou v Lan-
škrounské ulici. Na vernisáži ve stylu 20.–30. let 
se zároveň představí nedávný přírůstek do muzej-
ní sbírky, klavír vyrobený moravskotřebovskou 
firmou „Gebrüder Hansmann“.

Výstava a stejnojmenná publikace představují 
také Bibusovu vilu v Moravské Třebové
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Litomyšl
7. 1. od 19.30 hod. / Hotel Zlatá hvězda
Zpěvy tříkrálové
Večerní posezení s hudebním souborem Vlastimil.

16. 1. od 19.00 hod. / Lidový dům
Tříkrálový večer: Robinson Crusoe
Uvede Teátr Víti Marčíka jako poděkování za 
Tříkrálovou sbírku.

11. 1. – 20.2 2011 / Regionální muzeum Litomyšl
Pojďte si hrát s malířem J. Zrzavým – interak-
tivní výstava pro malé i velké.

Svitavy
9. 1. od 17.00 hod. / Fabrika
Čaj o páté – Big band Svitavy
Novoroční párty

19. 1. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Luboš Pospíšil a 5P 

30. 1. od 19.00 hod. / Fabrika
Divadlo Ungelt Praha: Na útěku
Představení uvádíme k  životnímu jubileu J. Ště-
pánkové a Z. Adamovské

Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička
9. 1. od 19.00 hod. / Tylův dům
Novoroční koncert Marty Kubišové

15. 1. – 24. 4. / Centrum B. Martinů
Šaty dělaj člověka
Tradiční dotyková výstava.

28. 1. od 20.00 hod. / Divadelní klub
Koncert: Mocca Malacco

Vysoké Mýto
5. 12. – 30. 1 / Regionální muzeum
Světlo našich babiček
Výstava mapující vývoj svícení ve vesnickém pro-
středí.

5. 12. – 30. 1. / Regionální muzeum
Za dlouhých zimních večerů
Připomínka životního stylu před příchodem elek-
třiny.

15. 1. od 20.00 hod. / Městský klub
Koncert: Rocková kapela Krausberry

Leden 2011

Kam za kulturou v Českomoravském pomezíOkénko pro ZUŠ
Vernisáž a výstava žáků výtvarného 
oboru ZUŠ 20. ledna 2011

Na Základní umělecké škole v Moravské Tře-
bové se děti učí hrát na hudební nástroje. Ale 
opravdu se žáci naší školy nemohou prezento-
vat jinak než uměním tónů? Samozřejmě že mo-
hou. Na jednu takovou „prezentaci“ bychom Vás 
chtěli pozvat. Tentokrát si však nepřijdou na své 
uši, Vás návštěvníků našich četných koncertů, 
nýbrž oči.
 
Dne 20. ledna 2011 v 17.00 hodin proběhne 
v Koncertním sále ZUŠ vernisáž spojená s vý-
stavou žáků výtvarného oboru. Můžete se těšit 
na originálně pojatá díla, různé výtvarné techni-
ky a zejména na pohodovou a klidnou atmosfé-
ru. Přijďte se pokochat pohledem na díla našich 
malých mistrů. Kdo ví, zda se o některém z nich 
jednou nebudou naši prapotomci učit a vyslovo-
vat jejich jména se stejnou úctou, s jakou jsou 
dnes vyslovována jména jako Tiziano Vecellio, 
Leonardo da Vinci či Peter Paulus Rubens…
 
Další akce konané v měsíci lednu: 

13. 1. v 17.30 – Podvečer s múzami 
27. 1. v 17.30 – Podvečer s múzami

Základní umělecká škola 

Vstupné 80 Kč vč. místenky * předtančení * domácí občerstvení  � BOHATÁ TOMBOLA

        Předprodej vstupenek od 20. prosince 2010

             v prodejně:   Koupelny, Svitavská 19 (bývalá Jednota)

63. LIDOVÝ PLES
             � ������ ���   �. LED�� ����

     V DOMĚ ARMÁDY „NA PÍSKU“

Začátek ve 20:00 hodin  * hudba DOMINO –  M. Beyer
     

v Moravské Třebové Vás srdečně zve na
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slevy pro 
rodiny

s dětmi
� slevy až 50 %

pro rodiny s dětmi do 18 let

� registrace rodin ZDARMA

� slevy na území ČR, Slovenska 
a Dolního Rakouska na volný čas, 
kulturu, sport i nákupy

� soutěže, akce � internetový portál

www.rodinnepasy.cz

Tento projekt 

je financován 

Pardubickým 

krajem.

inzRP_Pardubice_125x85_bw:RP  6.12.2010  11:49  Stránka 1    (K-černá/Black plát

MMííssttnníí  oorrggaanniizzaaccee  
ČČeesskkéé  ssttrraannyy  ssoocciiáállnněě  ddeemmookkrraattiicckkéé  
pořádá jubilejní       

XXXX..  ssppoolleeččeennsskkýý  pplleess  
který se koná 

v sobotu 22. ledna 2011 
od 20.00 hodin 

v sále Domu armády „Na Písku“ 
hraje  

RRiioo  SSeexxtteett  ((HHrraaddeecc  KKrráálloovvéé))  
 
Doprovodný program: 

 - Taneční kroužek LASTIK 

 - Bubenice RAINBOW DRUMMER GIRLS 

 - Tradičně pestrá a bohatá tombola 

 - Velký výběr občerstvení 
 

Vstupenka s místenkou 80 Kč 
Předprodej od 3. ledna 2011 

v Městském informačním centru na nám. T. G. M. 
 

Srdečně zvou pořadatelé!!! 
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Křížový vrch jako dějiště divadelních her
Křížový vrch nad Moravskou Třebovou vždy jitřil 
fantazii zdejších obyvatel. Zájem vzbuzoval pře-
devším zdejší malebný hřbitov, opředený pověst-
mi, nejpopulárnější byla ovšem legenda o Annen-
ruhe. Ta se stala základem několika divadelních 
her, které příběh vyprávěly v podstatě podle sku-
tečnosti, případně vylepšené o romantické detaily 
(různé verze hry „Die Annenruhe“), nebo jím byly 
inspirovány („Der Kreuzberg“).

„Die   Annenruhe“
Příběh z první čtvrtiny 19. století o nešťastné lásce 
Anny Gläserové a Josefa Herknera k divadelnímu 
zpracování přímo vybízel. Jeho ústředním motivem 
je únos ostatků z hrobu na hřbitově a přenesení do 
zahrady na svahu Křížového vrchu, tedy scéna na-
výsost dramatická. Připomenutí Annina svátku pů-
sobivou iluminací a hudbou v prostředí Herknerovy 
zahrady bylo už samo o sobě jakýmsi divadelním 
představením. 
První divadelní hra na toto téma byla v Moravské 
Třebové uvedena na podzim roku 1863. Sepsal ji he-
rec Krummlovsky, který v Moravské Třebové hos-

toval s divadelní společností. Hra byla uváděna pod 
názvem „Die Annenruhe oder Treue Liebe bis über 
Grab“ („Annenruhe aneb Věrná láska až za hrob“). 
Znovu byla látka zpracována Eduardem Jansou, 
který přišel do Moravské Třebové v říjnu 1868 s di-
vadelní společností Sussette Linggové. Od té doby 
hrála „Annenruhe“ každá společnost, která hosto-
vala v Moravské Třebové. Roku 1883 byla poprvé 
uvedena třetí verze hry pod názvem „Die Annenruhe 
oder Das Geheimnis des Kreuzberges“ („Annenru-
he aneb Tajemství Křížového vrchu“), kterou napsal 
tehdy populární Josef Wildhardt. Tato hra byla uvá-
děna divadelní společností Ludwiga Karla, jejímž 
členem byl i Willhardt, také v jiných městech čes-
kých zemí, ale i v Rakousku, Sedmihradsku nebo 
Švýcarsku. V Moravské Třebové byla uvedena ještě 
po válce, v roce 1956. V poválečném období našla 
své příznivce i v místech, která nemají přímý vztah 
k Moravské Třebové a jejím vysídleným německým 
obyvatelům, jako např. německý Biberberg.

Divadelní hra (většinou Willhardtova, někdy Jansova 
verze) byla uváděna také místními spolky při vhod-
ných příležitostech, jakými byly zejména Dušičky 
nebo výročí Anniny smrti. V této aktivitě se střídaly – 
a zřejmě tak trochu soutěžily – Křesťanský lidový spo-
lek a Spolek katolických tovaryšů a dělníků. V roce 
1925 byla Willhardtova hra uváděna Křesťanským li-
dovým spolkem přepracovaná „podle skutečných udá-
lostí a pátrání na farních úřadech Gruna a Moravská 
Třebová“. Na plakátě byly k jednotlivým postavám 
připsány základní údaje ozřejmující, že jde o skutečné 
osoby. Snad byl tento přístup vyvolán skutečností, že 
v roce 1924 byly otevřeny hroby rodiny Gromesovy 
a v hrobě, kde měla ležet Anna, byla nalezena pouze 
rakev. Spolek katolických tovaryšů a dělníků hru uve-
dl již koncem tohoto roku „k 100. výročí událostí“.
V roce 1934, po nálezu Anniných ostatků, byl prove-
den důkladný výzkum pramenů, který jen potvrdil, že 
legenda o „Annenruhe“ se zakládá na skutečných udá-
lostech. Tehdy byla hra dvakrát uvedena Křesťanským 
lidovým spolkem. Ten také již den před Anniným 
druhým pohřbem, tedy 28. června 1934, zinscenoval 
slavnostní osvětlení Křížového vrchu podobně jako 
Herkner v roce 1825. Hru však několikrát uvedl také 

Spolek katolických tovaryšů a dělníků, a to rozšíře-
nou o závěrečnou scénu „Nalezení Anniných ostatků 
v červnu 1934“, kterou pod pseudonymem S. Gerling 
sepsal jistý Ignaz Kabrna.

„Der Kreuzberg“
Na Boží hod vánoční roku 1934 byla poprvé uve-
dena hra „Der Kreuzberg“ („Křížový vrch“), kterou 
pod pseudonymem J. Helfert sepsal moravskotře-
bovský dílenský mistr Josef Heger. Zdramatizoval 

stejnojmenný román Rudolfa von Eichthal z roku 
1928, který byl volně inspirován příběhem Herkne-
ra a Anny. Eichthal převzal motiv odnesení těla mi-
lované ženy z hrobu, jeho hrdina (nalezenec z Kří-
žového vrchu vychovaný moravskotřebovským 
hrobníkem Josef Wohlgemuth, který se stal proslu-
lým mechanikem a oženil se s krásnou Sibyllou, 
posledním potomkem zchudlého šlechtického rodu, 
postavil pro ni na Křížovém vrchu dům a v něm 
s ní žil) však s pomocí svého vlastního vynálezu, 
zázračného „fluida“, vrátil mrtvému tělu opět život. 
Příběh se odehrává v druhé polovině 18. a na za-
čátku 19. století a vystupují v něm skutečné oso-
by (kníže Liechtenstein, moravskotřebovský děkan 
Blumenwitz, …). 

Hostinec „Loch“
Divadelní představení se odehrávala v městském 
divadle a v dalších sálech – např. Steinbrechero-
vě v domě č. 2 na náměstí (po válce Divadlo J. K. 
Tyla) nebo v budově Křesťanského lidového spolku 
(pozdější kino). Spolek katolických tovaryšů a děl-
níků uváděl svá divadelní představení ve staroby-
lém hostinci, který snad pro svou odlehlost dostal 
kdysi název „Loch“ („Díra“). Stál totiž přímo pod 
Křížovým vrchem. Tato poloha jistě dodávala odpo-
vídající atmosféru představením, která se právě na 
tajemném Křížovém vrchu odehrávala. V roce 1911 
byly veřejné produkce v hostinci zakázány pro jeho 
špatný stavební stav. Byla provedena rekonstrukce 
a nový, zvětšený sál vybaven jevištěm a galerií.

-jm-

Příběh o „Annenruhe“ v několika větách
V roce 1823 proměnil Josef Herkner, syn sta-
rosty Moravské Třebové, skály na jižní a vý-
chodní straně Křížového vrchu v zahradu. Již 
několik let miloval Annu Gläserovou, dceru 
liechtensteinského revírníka v Karlíně, která 
jeho sympatie opětovala. Byla však donuce-
na provdat se 10. února 1824 za linhartického 
rychtáře Franze Gromese. 23. ledna 1825 ze-
mřela. Krátce po pohřbu se rozšířila pověst, že 
byla Anna vykopána, přenesena do výše zmí-
něné zahrady a tam opět pochována. V před-
večer svátku sv. Anny, 25. července 1825, 
překvapilo obyvatele Moravské Třebové krás-
né osvětlení cesty od města na Křížový vrch. 
Nejvíce pochodní vedlo do zahrady, kde měla 
být údajně pohřbena Anna. Bylo zde skutečně 
místo podobné hrobu, obehnané železnou mří-
ží, a uvnitř tvořila světla nápis „DIR DORT“ 
(Tobě tam“). Poblíž byla osvětlena slova „ES 
HEISSE ANNEN RUHE“ („Ať se to [zde] 
jmenuje Annenruhe“). O něco výše byli skryti 
čeští hudebníci, kteří upoutávali pozornost na 
tuto instalaci příjemnou hudbou. 
V roce 1934 byla náhodně nalezena Annina 
kostra. Byla znovu pohřbena do hrobu Grome-
sových příbuzných.
(Příběh o „Annenruhe“ je podrobně zpracován 
v Moravskotřebovských vlastivědných listech č. 12.)
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Církve
Církev bratrská

Jiráskova 124, mobil: 721 231 953
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

5. neděle v měsíci 9.00. hod. – bohoslužby –
fara Českobratrské církve evangelické.
Poslední čtvrtek v měsíci 19.00 hod. – biblická hodina 
v rodině. 
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů a mládeže – fara 
Českobratrské církve evangelické. 
Web mládeže: www: lavina.webnode.cz

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH

PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází v mod-
litebně na ulici Dr. Jánského. Všechny pořádané akce 
jsou nejen pro naše věřící, ale i pro zájemce z řad ve-
řejnosti. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli 
ve 14.00 hodin. Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách 
v 15.00 hodin s malým pohoštěním.

Římskokatolická farnost Mor. Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor. Třebová

Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz

Duchovní správce: 
P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.

Po 9.00 hod. klášterní kostel
Út-Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá 18.00 hod.  klášterní kostel – po mši sv. je 

adorace
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne   8.00 hod. farní kostel
 11.00 hod. klášterní kostel
Upozornění: Na slavnost Zjevení Páně (Tří krá-
lů) 6. 1. 2011 ve čtvrtek bude mše sv. v 17.00 hod. 
v klášterním kostele s požehnáním pro tříkrálové ko-
ledníky.

Českobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514

Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Bohoslužby na Nový rok:
1. 1. 2011  sobota – Nový rok v 9 hod. v sále na faře 

s vysluhováním Večeře Páně
2. 1. 2011 neděle – v 9.00 hod. v sále na faře
Biblické hodiny v Domově důchodců každé pondělí 
v 15.45 v klubu důchodců.
Biblické hodiny na faře Svitavská 40, Moravská Třebo-
vá každý čtvrtek v 17.00 hod.

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 10. 1. 2011 
v refektáři františkánského kláštera v 10.00 hod.
Svoz seniorů na hřbitov se v měsíci lednu neusku-
teční.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy 
v pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7.00 
do 15.30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. 
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 002 744. 

OCHMT vypisuje výběrové řízení 
na tyto pozice:
• Vedoucí Sociálně terapeutických dílen ULITA
•  Pracovník v sociálních službách v denním sta-

cionáři Domeček
Nabízíme zajímavou a tvořivou práci v sociální 
oblasti, možnost dalšího profesního růstu a práci 
v příjemném prostředí. Písemné žádosti s moti-
vačním dopisem, strukturovaný životopis a kopii 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. akredito-
vaném kurzu zasílejte písemně do 17. 1. 2011 na 
adresu OCHMT: 

Svitavská 44, 571 01, Moravská Třebová nebo 
na email: stacionar@mtrebova.charita.cz, 
dilny@mtrebova.charita.cz.
Více informací naleznete na našem webu: 
www.mtrebova.charita.cz nebo na pracovním 
úřadě v MT.

Co připravujeme:
OCHMT Vás srdečně zve na Benefiční Tříkrálový 
koncert. Koncert se uskuteční 9. 1. v 16.00 hod. 
v kostele sv. Josefa na Svitavské ul. Uslyšíte ko-
morní pěvecký sbor z Jevíčka, třebovskou scholu 
„Za 5 pět“ a uvidíte živý Betlém… Motiv plakátu 
zpracoval pan Vladimír Čadílek, na jehož tříkrá-
lový obrázek, který Vám již tradičně koledníci 
roznesou, se můžete opět těšit. Za jeho nezištnou 
podporu upřímně děkujeme.

Další informace a kontakty najdete na našich in-
ternetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, 
či v zařízeních DS Domeček a STdílny Ulita na 
ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Ludmila Dostálová, ředitelka Oblastní charity 

Poděkování
Místní organizace Společnosti pro pod-
poru lidí s mentálním postižením děku-
je za finanční i hmotné sponzorské dary 
obdržené v roce 2010. Veškeré darované 
prostředky nám pomohly zkvalitnit služ-
by a především potěšit naše handicapo-
vané spoluobčany. Za projev solidarity 
a pochopení děkujeme p. Radové – dro-
gerie, p. Königové – firma KÖSSO, ing. 
Konečnému – potraviny, p. Abrahámovi 
a žákům Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ – akce 
„bleší trh“.
Do roku 2011 přejeme všem občanům 
hodně úspěchů a spoustu radostných oka-
mžiků v každodenním koloběhu všedních 
dnů.

Výbor MO SPMP

Oblastní charita informuje
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Akce na měsíc leden 2011
12. 1. Novoroční turnaj v bowlingu – pro čle-
ny kroužku i veřejnost, od 16.00 hod. – Bowling 
Auril (Stupka). Soutěž dvojic (pravidla na místě), 
věkové kategorie: do 13-ti let, 14 let a více. Vy-
hodnocení v 17.45 hod. (vítězové obdrží ceny, pro 
ostatní – cena útěchy). S sebou Kč na občerstvení, 
sportovní obuv – světlá podrážka. Z organizačních 
důvodů je třeba nahlásit účast předem telefonicky 
– do 10. 1. Startovné: 20 Kč/osoba. Akce ve spo-
lupráci s Bowlingem Auril.

21.-24. 1. Hliněný víkend v DDM – pobyt pro 
členy výtvarného a keramických kroužků.

S DDM opět do Chorvatska
DDM pořádá pro rodiče a prarodiče s dětmi Prázd-
ninový pobyt v Chorvatsku. 
Termín: 8. 7.–17. 7. 2011 na Ostrov Murter. Cena: 
dítě 4500 Kč, dospělý 4700 Kč.
V ceně je zahrnuto ubytování ve vybavených sta-
nech se dvěma ložnicemi a kuchyňkou, doprava, 
pojištění, program pro děti.
Není zahrnuta pobytová taxa a strava. Stravu lze 
dokoupit. Nahlaste se prosím co nejdříve, kapacita 
je omezena. Podrobnosti na plakátech a na našich 
webových stránkách. 

Chadimová.

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/

Dům dětí a mládeže

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Na začátku nového roku 2011 přejí pra-
covnice Městské knihovny Ladislava 
z Boskovic v Moravské Třebové všem 
čtenářům pevné zdraví, spokojenost 
a hlavně – hodně času na čtení knih! 

1. 1. – 31. 1. – Gabriela Horčíková
Výstava výtvarných prací p. Gabriely Horčíkové. 
Přístupno v půjčovní době knihovny.

28. 1. – Masoví vrazi ve Sluneční soustavě
Přednáška Mgr. Jindřicha Žižky z Hvězdárny 
a planetária M. Koperníka v Brně. Začátek je 
v 17.30 hod. v sále sociálních služeb. Ke své 
přednášce lektor uvádí: „Napadlo vás někdy, 
že by vás přímo na ulici trefil kámen z ves-
míru? Na první pohled se to zdá málo prav-
děpodobné, nicméně ne nemožné. Naše Země 
byla v minulosti bombardována vesmírnými 
projektily, které výrazně měnily podmínky ži-
vota na jejím povrchu. I v současné době však 
na zemský povrch dopadá vesmírný materiál. 
Co je ale horší, tak s pravděpodobností hra-
ničící s jistotou nás v budoucnu čeká smrtící 
dopad nějaké vesmírné střely, s podobnými 
následky, které vyvolaly vyhynutí dinosaurů. 
Otázkou tedy není, zda k tomu dojde, ale kdy 
k tomu dojde.“

Knihovna dětem

Tvořivé středy

5. 1. – Tři králové
12. 1. – Tučňák
19. 1. – Sněhový mrak
26. 1. – Sněhulák

Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK. 
Program je připraven ve spolupráci se student-
kami 4. ročníku oboru asistent v sociálních služ-
bách ISŠ v Moravské Třebové.

Šikovné děti mezi námi
11. 1. – Stojánek na ubrousky
Výtvarnou dílnu povede Michaela Přibylová. 
Vezměte si s sebou 26 dřevěných kolíčků na prá-
dlo. Začátek je v 15.00 hod.v dětském oddělení 
knihovny.

1. 1. – 21. 3. – Pomáháme Domečku
V letošním roce mohou návštěvníci knihov-
ny pomoci dennímu stacionáři Domeček stří-
háním látek pro novou, rukodělnou aktivitu 
jeho klientů a tou je tkaní.Pro uplatnění této 
techniky bude stacionář potřebovat spoustu 
metrů látek, nastříhaných na tenké proužky. 
V této činnosti může pomoci opravdu každý, 
malý i velký. Materiál i nůžky jsou v knihovně 
k dispozici, s sebou si vezměte šikovné ruce 
a trpělivost!

Ceník služeb v roce 2011

Roční registrační poplatky
dospělí 120 Kč• 
důchodci, studenti, učni 90 Kč• 
děti do 14 let včetně 40 Kč• 
držitelé ZTP/P zdarma• 

Meziknihovní výpůjční služba  
(poštovné, balné)

za jeden dokument (při převzetí) 50 Kč• 
Rezervace dokumentů – při převzetí

poštovné 10 Kč• 
SMS, E-mail 5 Kč• 

Ztráta čtenářského průkazu   30 Kč
Poplatky z prodlení a upomínky
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 25 Kč
3. upomínka 50 Kč
doporučený dopis 100 Kč
Neohlášená změna jména, adresy 30 Kč
Náhrady ztracených nebo  
poškozených dokumentů

náhrada stejným dokumentem + • 
manipulační poplatek za zpracování 30 Kč
jiným dokumentem  • 
(po dohodě s knihovníkem)  
+ manipulační poplatek 100 Kč
ztráta, poškození obalu  • 
nebo čárového kódu 20,- Kč

Kopírování
formát A4 jednostranně 2 Kč/1 kopie• 
formát A4 oboustranně 3 Kč/1 kopie• 
formát A3 jednostranně 4 Kč/1 kopie• 
formát A3 oboustranně 5 Kč/1 kopie• 

Tisk
černobílý A4 2 Kč/1 strana• 
barevný text A4 10 Kč/1 strana• 
barevný s obrázkem A4 20 Kč/1 strana• 

Poplatky za užívání PC
registrovaní uživatelé  • 
(maximálně 30 min.) zdarma
neregistrovaní uživatelé • 
(maximálně 15 min.) zdarma.

Půjčovní doba v roce 
2011

Oddělení pro dospělé, čítárna  
a studovna
pondělí – čtvrtek   9.00 – 17.00 hod.
pátek    zavřeno
sobota    9.00 – 12.00 hod.

Oddělení pro děti 
pondělí – čtvrtek 12.00 – 17.00 hod.
pátek    zavřeno
sobota    9.00 – 12.00 hod.

Místní knihovna Boršov
úterý    9.00 – 11.00 hod.
středa  13.00 – 18.00 hod.

Připravujeme na únor:
Líčení krok za krokem – praktický kurz líčení, 
lektorka Marcela Varechová.

28. ročník soutěže Mladý čtenář 2011  
MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
vyhlašuje pro žáky ZŠ a studenty středních škol 
literárně-výtvarnou soutěž nazvanou – „Můj ko-
miks“ 
Podmínky soutěže:
Úkolem soutěžících je vytvořit komiks dle vlast-
ní fantazie nebo podle nějaké literární předlohy. 
Hodnocení bude probíhat ve 3 věkových  katego-
riích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, střední školy.
Práci odevzdejte do 10. 3. 2011 v MěK. Neza-
pomeňte uvést název komiksu, své jméno a pří-
jmení, věk, adresu bydliště, název školy a třídy, 
případně telefonní kontakt! Důležité je uvést au-
tora a název předlohy, pokud je komiks vytvořen 
podle literární nebo filmové předlohy.
Nejlepší komiksy odměníme a vystavíme 
v knihovně.
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Přípravné kurzy na 
přijímací zkoušky 
pro uchazeče o studium na Gymnáziu Moravská 
Třebová budou zahájeny: 
19. ledna 2011 pro žáky 9. tříd základních škol
2. února 2011 pro žáky 5. tříd základních škol.
Kurzy jsou zdarma a přihlášení je možné telefonicky 
461 318 257 nebo e-mailem gymmt@gmt.cz. 
Kurzy otevíráme z důvodu zavedení jednotných při-
jímacích zkoušek zřizovatelem středních škol (Par-
dubický kraj) ve všech maturitních oborech.
Další informace k přijímacímu řízení sledujte prosím 
na http://www.gmt.cz v odkazu Přijímací řízení. 
Den otevřených dveří: 10. února 2011 od 14.30 do 
16.00 hodin.

RNDr. Alena Plocová,  
ředitelka Gymnázia Moravská Třebová

Karneval na ledě
Dne 1. 12. se uskutečnil na zimním stadionu v Moravské 
Třebové 8. ročník „Karnevalu na ledě“. Zúčastnilo se ho 
66 dětí v maskách a mnoho dalších dětí i bez masek. 
Pro děti bylo připraveno 6 disciplín (slalom mezi obru-
čemi, podjezd pod brankami…). Odměnou za splněné 
úkoly byly sladkosti. Akce byla zakončena vyhlášením 
nejkrásnějších masek a tombolou. Každé dítě si odneslo 
odměnu.
Děkujeme paní ředitelce speciální školy PaedDr. Pavlí-
ně Baslerové za moderování zábavného odpoledne, paní 
ředitelce technických služeb Gabriele Horčíkové za spo-
lupráci a organizaci a komisi Zdravého města za finanční 
podporu celé akce. 

vychovatelky speciální školy

Počítačový úspěch ZŠ 
Kostelní náměstí

Dne 1. 12. se žáci naší školy zúčastnili počítačo-
vé soutěže PC_ák, která se již tradičně konala na 
SPŠE a VOŠ v Pardubicích pro žáky 8. a 9. tříd 
ZŠ, kteří si zde mohli vzájemně poměřit své 
znalosti a dovednosti v práci s počítačem. Mezi 
zúčastněnými 151 žáky z 38 škol naše žákyně 
9. třídy měly obrovský úspěch: D. Olejníková 
– 1.místo za prezentaci 9. třída a S. Polanská – 
3. místo za grafický návrh. Gratulujeme!

Pohádková školička
ZŠ Kostelní náměstí zve všechny budoucí ško-
láky, jejich rodiče a další zájemce na Pohádko-
vou školičku – putování se Sněhurkou. Dne 12. 
1. 2011 v době od 14.30 do 17.00 hodin se na 
jednotlivých stanovištích seznámíte s moderními 
formami výuky (interaktivní vyučování, práce 
na PC), hravou formou zkusíte plnit úkoly nejen 
z hudební a tělesné výchovy, ale i dalších před-
mětů budoucí výuky. 
Na setkání se těší všichni učitelé z naší školy.

Nový vzdělávací program 
ve Speciální škole

Od 1. září rozšiřuje Speciální základní škola, mateř-
ská škola a praktická škola Moravská Třebová svoji 
vzdělávací nabídku. 
Od 1. září 2011 budou v 1. ročníku základní školy 
nově vzděláváni žáci podle vzdělávacího progra-
mu běžné základní školy. Nejedná se o děti s men-
tálním postižením, ale o děti, které mají speciální 
vzdělávací potřeby vyplývající z jejich zdravotního 
oslabení nebo individuálních zvláštností: pomalé 
pracovní tempo, poruchy pozornosti, hyperaktivita, 
riziko poruch učení, děti úzkostné špatně zvládající 
velký kolektiv atd. Ve třídě bude malý počet žáků 
(6 – 10), který umožní individuální přístup speciál-
ního pedagoga. Každému žákovi bude zpracován in-
dividuální vzdělávací plán „ušitý namíru“ každému 
z nich. Důležité je, že získané vědomosti v této třídě, 
budou naprosto rovnocenné s ostatními základními 
školami. 
Bližší informace mohou rodiče získat na ředitelství 
školy. Zápis do 1. ročníku tohoto programu proběh-
ne v pondělí 14. února.

PaedDr. Pavlína Baslerová, ředitelka školy

Druhý víkendový rekondiční 
pobyt „Cestou – necestou“ 

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová pořádala ve 
dnech 10. – 12. 12. již druhý víkendový rekondiční po-
byt určený pro žáky naší školy, klienty SPC a žáky ZŠ, 
kteří jsou zařazeni do nápravy poruch učení. Program 
celé akce byl bohatý na různé aktivity – sport, artetera-
pie, ekologie, komunitní kruhy, karaoke. Před Vánoce-
mi jsme si vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru 
spojenou se společným pečením cukroví, zdobením vá-
nočního stromečku a rozdáváním dárečků. Žáci z jiných 
škol se velmi dobře včlenili mezi žáky naší školy a kli-
enty SPC a společně tak utvořili velmi dobrý tým, kde 
spolupráce a pomoc druhým provázela veškeré aktivity. 
Všichni odcházeli domů s pocitem radosti z plně proži-
tého víkendu.

Mgr. K. Kubínová, Mgr. Z. Ličeníková, 
Mgr. T. Tempírová, Mgr. J. Tichá – organizátorky akce

Základní škola Moravská Třebová, 
Čs. armády 179 (Křižovatka)

Vás srdečně zve na zápis dětí do 1. třídy, který se 
koná 3. 2. 2011 od 13.30 do 15.30 v budově školy.
Naše škola Vám nabízí:

výuku v malém kolektivu• 
výuku na interaktivních tabulích• 
individuální přístup k žákům, pomoc asistentky pe-• 
dagoga
podporu zdraví v rámci projektu „Zdravá škola“, • 
Zdravá záda“
výuku anglického jazyka už od 1. třídy• 
netradiční výuku v podobě projektových dnů na růz-• 
ná témata
školní družinu pro žáky 1. stupně, dozor nad dětmi • 
v době oběda
zájmové kroužky ve škole zdarma• 
při zápisu má dítě možnost si vybrat kvalitní er-• 
gonomickou aktovku, kterou zdarma obdrží v září 
při nástupu do školy

bude-li Vašemu dítěti udělen odklad školní docház-
ky, může navštěvovat naši přípravnou třídu
Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte, popřípa-
dě vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny 
o odkladu školní docházky dítěte.

Základní škola Palackého 1351
zve budoucí prvňáčky na zápis do 1. ročníku, kte-
rý proběhne na ZŠ Palackého 1351 ve čtvrtek 3. 2. 
2011 v době od 13.00 do 16.30 hod. 
Co naše škola nabízí?

moderně vybavené odborné učebny /výpočetní techni-• 
ka, chemie, fyzika, přírodopis/
kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi a po-• 
čítači
2 tělocvičny, horolezeckou stěnu, plavecký bazén, ví-• 
ceúčelové hřiště
moderní výukové programy a moderní metody výuky• 
zaměření školy na sportovní aktivity žáků, nadstan-• 
dardní péče o žáky v oblasti sportu
výuka anglického a německého jazyka v 1. ročníku• 
individualizace výuky anglického jazyka• 
sadu výukových pomůcek pro žáky 1. ročníku zdarma• 
zapojení školy do projektů – Férová škola, Zdravá • 
záda, Rozumíme penězům, Peníze do škol, Les ve ško-
le – škola v lese, Recyklohraní, Zachraňme zvířátko ve 
Vendolí, Adopce na dálku
péče o talentované žáky /účast v soutěžích, individuál-• 
ní přístup, příprava žáků na studium/
možnost nápravy dyslektických poruch, logopedické • 
poradenství
školní družinu od 6.00 hodin do 17.00 hodin, školní • 
klub s aktivitami v oblastech sportu, výtvarné výcho-
vy, odívání
možnost zapojení do práce v zájmových kroužcích /• 
novinářský, flétnový, výtvarný, atletika, německý ja-
zyk/
školní klubovnu, která je žákům k dispozici v průběhu • 
volných hodin
stálou péči o zlepšování vztahů mezi žáky /Adaptační • 
pobyt pro žáky 6. tříd, udržování zdravého klimatu ve 
třídách/

Pokud si zvolíte naši školu a přijdete se svými dětmi 
k zápisu, přineste s sebou rodný list svého dítěte.
Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší pedago-
gičtí pracovníci školy. 

ZŠ Kostelní náměstí 21  
v Moravské Třebové 

zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zá-
pis do první třídy. Zápis se uskuteční dne 3. 2. 2011 
v době od 14.00 do 17.00 hodin.
Nabízíme:

nadstandardní vybavení počítačovou a audiovizuální • 
technikou – třídy s interaktivními tabulemi a počítači/
příjemné a moderní prostředí – třídy jsou zařízeny no-• 
vým nábytkem
projekty OVOCE DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO • 
a OD MŠ PO ZŠ
projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky• 
metody projektového vyučování• 
výuku anglického jazyka od 1. třídy• 
práce s výukovými programy od první třídy i v počí-• 
tačové učebně
lyžařský výcvikový kurz ve 4. a 5. třídě• 
plavecký výcvikový kurz a další aktivity• 
učebnice a prac. sešity obdrží žáci prvních tříd zdarma• 
zdarma balíček základních učebních pomůcek• 
logopedii a zájmové kroužky• 
školní družinu – ranní i odpolední• 

Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte. 
Na setkání se těší všichni učitelé naší školy.

Znovuzrození „zlatých“ řemesel 
v Integrované střední škole Moravská Třebová

O tom, že řemeslo má zlaté dno, se již napsalo 
mnoho. Ale byly a jsou doby, kdy sehnat dobrého 
řemeslníka na opravy či instalace je někdy nadlid-
ský výkon. Proto jsme rádi, že se situace v současné 
době zlepšuje zájmem o vyučení v oborech jako jsou 
klempíř, zedník, pokrývač a ostatní stavební profese, 
o které je velký zájem jak ze strany podnikatelů, tak 
i veřejnosti.
Podstatný je i fakt, že se zlepšuje i přístup našich 
žáků k výuce těchto oborů, což dokazují i svými 
praktickými výsledky. Ve dnech 22. a 23. 11. 2010 
se konala v Třemošnici republiková soutěž žáků 
učebních oborů klempíř v praktických dovednostech 

a teoretických znalostech. Tato soutěž se konala pod 
záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko 
Martínka. Republikové klání dopadlo pro naši školu 
velmi zdařile. Josef Letoš, žák 2. ročníku učebního 
oboru klempíř, získal v silné konkurenci druhé mís-
to, těsně za vítězem z Kladna. Výsledek v porovná-
ní s jinými školami naznačuje „dobrý vítr“ ve výu-
ce učebních oborů na naší škole a dobrou přípravu 
žáků ze strany pedagogických pracovníků, hlavně 
pak pana Luboše Grézla, učitele odborného výcvi-
ku a mistra v oboru klempíř, který žáka na soutěž 
připravoval.

Jan Galla, ISŠ Moravská Třebová
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Sálová kopaná zapouští kořeny v Moravské Třebové 

Třebovští florbalisté září 
ve Svitavách

Florbal je kolektivní halový sport podobný po-
zemnímu hokeji. Hraje se na hřišti o rozměrech 
40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. 
Z každého týmu může být na hřišti v jeden moment 
maximálně pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči 
mají speciální florbalové hole a snaží se vstřelit 
protivníkovi gól. Brankáři hokejku nemají.
Za 40 let existence (vznikl ve Švédsku) si podma-
nil spoustu lidiček všech věkových generací, za-
pustil silné kořeny i ČR, jež patří k předním svě-
tovým reprezentacím (3. místo na MS, prosinec 
2010). Amatérsky je využíván zejména na školách 
jako vhodný doplněk tělesné výchovy, Česká flor-
balová unie pak řídí důmyslný systém soutěží od 
extraligy níže (téměř 500 oddílů). Nejbližším měs-
tem, které má už 16 letou tradici a spoustu úspě-
chů za sebou (mnozí hráči působí v reprezentaci), 
jsou Svitavy.
A právě do okresního města míří vyznavači tohoto 
sportu z Moravské Třebové, neboť doma nenalez-
li podmínky pro svůj růst. V druholigovém týmu 
FbK Svitavy jich působí devět. Podílejí se rozhod-
nou měrou na stávajícím dobrém umístění (4. po-
zice po 11 kolech).

Lednový sport
Cyklistika
1. 1. Novoroční vyjížďka cyklistů

Hokej 
KLM 
2. 1. 17.00 HC Slovan – HC Litomyšl
5. 1. 19.00 HC Slovan – HC Světlá n/S.
16. 1. 17.00  HC Slovan – lze předpokládat 

Chrudim, Hlinsko, Choceň
KLJ
21. 1. 20.00 HC Slovan – HC Polička
28. 1. 20.00 HC Slovan – HC Choceň
KLD
15. 1. 17.00 HC Slovan – HC Chrudim
29. 1. 17.00 HC Slovan – HC Litomyšl

Hokejisté i nadále sbírají body
Druhá minisérie vzájemného střetávání šestky 1. KLM 
byla ve znamení mohutného ataku HC Slovan na přední 
místa. Zvládli tuto část bez „ztráty kytičky“ a de facto 
tak dohnali manko z úvodu soutěže. Ve stejném duchu 
se jim daří i v třetí sérii, takže s jistotou obsazují příčky, 
které zajišťují výhody pro 2. část soutěže a vyřazova-
cí boje. Management oddílu, hráči i fanoušci věří, že 
forma vydrží do samého závěru a Třebovští navážou na 
úspěch roku 2009, kdy se stali krajskými přeborníky.
Z výsledků:
HC Hlinsko – HC Slovan 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)  

branky: Malý 2, Peška, Koláček, Muselík 
*vytvořený náskok z úvodu utkání hosté bezpečně ubránili

HC Choceň – HC Slovan 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)  
branky: Malý, Peška, Skácel, Havlíček, Muselík M. 
*i v oslabené sestavě nadělil Slovan Chocni „bůro“

HC Chrudim B – HC Slovan 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)  
branky: Malý 2, Dostál, Muselík R. 
*Poctivý přístup všech hráčů a dobrý výkon Bureše 
v brance rozhodl o jednoznačném vítězství.

HC Litomyšl – HC Slovan 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)  
branky: Klíč 
*ve vyrovnaném zápase rozhodly domácí přesilovky 
a domácí brankář

HC Světlá n/S. – HC Slovan 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)  
branky: Kobza, Husárek 2, Syrůček 
*překvapivě, leč zaslouženě Slovan vyplenil nedobyt-
nou tvrz ve Světlé 

HC Slovan – HC Hlinsko 7:3 (1:1, 3:2, 3:0)  
branky: Malý 2, Dostál, Muselík R. 
*po vlažnějším začátku se domácí rozjeli a nedali sou-
peři vážnější šanci

HC Slovan – HC Choceň 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)  
branky: Malý, Koláček, Husárek, Skácel 2, Zeman 
*houževnatý soupeř duel na moravskotřebovském 
ledě-střelnici zvládl se ctí

Prvou část soutěžního ročníku 2010/2011 ukončí Tře-
bovští v Hlinsku 9. 1. Druhá část začíná v polovině led-
na a potrvá do 6. 2.; soupeřem HC Slovan bude tým 
dle konečného umístění po 1. části: systém 1-6; 2-5; 
3-4. Hraje se na 3 vítězná utkání v termínech: 16. 1., 
19. 1., 23. 1., 30. 1., 2. 2., 6. 2. Prvé čtyři celky poté hrají 
3. část – play-off (13. 2.–13. 3.).

KLJ (9 účastníků)
*juniorský hokej po odchodu pětky dorostenců (do ligo-
vých celků), kteří získali v r. 2009 krajský primát, hledá 
průběžně svou tvář a sílu:
HC Slovan – HC Chrudim 5:6
HC Slovan – HC Světlá n/Sáz. 4:2
HC Slovan – HC Chotěboř 2:6
HC Polička – HC Slovan 2:6
HC Slovan – HC Litomyšl 5:7
HC Choceň – HC Slovan 5:4
HC Slovan – HC Skuteč 4:6
Průběžné pořadí: 8. místo 9 bodů
KLD (10 účastníků) 
*dorosteneckou kategorii se zdařilo doplnit rychleji 
a efektivněji
HC Slovan – HC Polička  3:2
HC Litomyšl – HC Slovan  4:3
HC Hlinsko – HC Slovan  4:2
HC Slovan – HC Choceň   4:2
HC Světlá n/S. – HC Slovan 0:8
HC Skuteč – HC Slovan  2:8
Průběžné pořadí: 4. místo  20bodů

Kopaná je ve městě dlouhodobě velmi rozšířeným spor-
tem. Stávající předseda SKP Slovan Martin Tylšar se 
nechal mediálně slyšet na adresu „velkého fotbalu“, 
že „Podzim Slovanu lépe vymazat z paměti“ a my mu 
dáváme za pravdu, byť žádný defétismus není na mís-
tě a pesimismus nesdílejí všechna družstva. Rozhodně 
ne B-tým, který má nakročeno k postupu, ba ani „áčko“ 
není tak docela ztraceno, pokud zvládne jaro ve stylu, na 
něž má a jež mu náleží. O to potěšitelnější je, že fotbalis-
té „nehodili flintu do žita“.Svědčí o tom dvě skutečnosti: 
1. valná hromada SKP Slovan zvolila nový sedmičlenný 
výkonný výbor, který bude garantovat příští vývoj a věř-
me, že i trvalý vzestup. 2. po vzoru Poličky a jejího okolí 
(FS Sádek) se mnozí fotbalisté soustředili také na sálo-
vou kopanou a začínají být nebetyčnému Novabriku se-
riózním soupeřem. Pro nezasvěcené uveďme, že sálový 
fotbal je u nás dosti rozšířeným sportem a pro Pardubic-
ký kraj (region Severovýchod) to platí dvojnásobně. Prá-
vě dva výše uvedené celky patří k tradičním účastníkům 
celostátní ligy. Ve stínu celostátní ligy zůstává východo-

česká krajská soutěž (v podstatě 2.liga), kterou hrají již 
několik let také velmi kvalitní a zajímavé celky (Polička, 
Lanškroun, V. Mýto, Tisová, Dolní Újezd a další). Nyní 
k nim přibyl tým z Moravské Třebové, který navíc za-
znamenal raketový start a věří, že ten je největší motiva-
cí k metám ještě vyšším. Název: Šakalí hněv.
Tým se skládá z fotbalistů města a jeho nejbližšího oko-
lí (Křenov, Staré Město, Mladějov, Boršov) a v soutěži 
se uvedl v dobrém světle. Ač je to jeho první sezona 
a pro všechny hráče jistě velká zkušenost, po jedenácti 
zápasech se toto družstvo, jehož duchovním otcem je 
Karel Kukol, prosmýklo až na 3. místo tabulky a dá se 
předpokládat, že výrazně zasáhne do boje o místa zaru-
čující play off.
Kompletní výsledky najdete na: http://www.futsal-sa-
lovyfotbal.com/
Nejlepší družstvo v soutěži bude mít na závěr právo 
účasti v kvalifikaci o příští ročník celostátní ligy. V zá-
kladní části je na programu dohromady devět turnajů, 
zbývají dva lednové. 

Novoroční cyklistická vyjížďka
Všichni občané jsou srdečně zváni na již dvanác-
tý ročník cyklistického vítání nového roku. Sraz 
zájemců je na náměstí T. G. Masaryka u prodejny 
Bredy sport. Vyjížďka se uskuteční v každém po-
časí (cca 20 km).
Start v 13.00 1. ledna 2011.

Volejbalistky bojují o špici 
Ve výborných výkonech pokračují moravskotřebovské 
volejbalistky. Kromě úspěšných žákyň a kadetek září 
i tým žen, který drží po odehrané první polovině soutěže 
krajského přeboru skvělé třetí místo, přičemž na první 
Litomyšl ztrácí pouhé tři body. „Mezi třemi nejlepšími 
týmy se v naší soutěži držíme stabilně již čtvrtou sezónu,“ 
okomentovala průběžné pořadí hrající trenérka Dagmar 
Netolická. Výkony žen si drží vysokou laťku stabilně, 
k postupu chybí jen zdánlivý krůček. „Postup do vyšší 
soutěže je dál, než se zdá. Na druhou stranu jsme byly 
schopny držet krok se Žamberkem, který k nám z vyš-
ší soutěže letos sestoupil, dokonce jsme jej i porazily,“ 
dodala trenérka. Výkony týmu zaujaly i sponzory z řad 
místních firem, ve druhé polovině soutěže tak budou na 
svých nových sportovních soupravách nosit loga VHOS 
a.s. a Delta reklama. O tom, jak rozehraná sezóna dopad-
ne se budete moci přesvědčit na vlastní oči od května na 
volejbalových kurtech. „Přijďte nás podpořit, určitě ne-
budete naším výkonem zklamáni,“ zve s úsměvem Dag-
mar Netolická všechny fanoušky volejbalu. V mezidobí 
sehrají seniorky několik přípravných turnajů, z nichž 
nejvýznamnější je Pohár hejtmana, hraný turnajovou 
formou od ledna do dubna 2011. 

Každý den potkáme 
minimálně jednoho člověka, 

co nás naštve, stejně tak 
každý den není prozářený 

sluncem…to je život!
Přijďte si pročistit hlavu, načerpat energii, poba-
vit…protože ZUMBA JE ZÁBAVA. Žádné složité 
krokové variace, krkolomné pozice, jen hudba vy 
a vaše tělo…Zumba fitness je pro všechny – pro 
mladé, ale i starší a pokročilé, každý si najde to 
své. Nemusíte se bát, zda vám to půjde. Půjde, pro-
tože jste tu sami za sebe a po chvilce zjistíte, že je 
jedno, zda jdete doleva či doprava, levou či pra-
vou…Prostě si přijďte užít zábavu, odreagovat se 
od každodenních starostí!
Každé úterý a čtvrtek od 19 hodin v tělocvičně na 
ZŠ Palackého se na vás těší Iva. Budu ráda, když 
budete z hodin odcházet spokojeni a s úsměvem
A nezapomeňte: NIKDY NENÍ POZDĚ 
ZAČÍT…!

www.zumbasivou.wbs.cz
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Starosta města Miloš Izák společně s ředitelem společ-
nosti Rehau Peterem Tremmelem slavnostně pokřtili 
zimní stadion v Moravské Třebové na „Rehau arénu“ 
Slavnostní akt proběhl symbolickým vhozením buly 

před domácím zápasem HC Slovan proti Hlinsku v ne-
děli 12. 12., ve kterém domácí borci deklasovali hosty 
výsledkem 7:3. 
Firma Rehau se zavázala podpořit rozvoj hokejové mlá-
deže částkou 1,1 mil. Kč v průběhu příštích tří let. Kro-
mě označení stadionu jako „Rehau aréna“ bylo umístě-
no logo nového generálního sponzora na zbrusu nových 
dresech A týmu mužů a na mantinelech sportovního 
stánku. „Jsem rád, že se největší firma ve městě takto 
zapojila do podpory sportu v Moravské Třebové,“ po-
dotkl starosta města Miloš Izák. „Poskytnutou podporu 
využijeme na pořízení vybavení pro nejmenší hokejisty, 
další rozvoj úspěšné hokejové školy a pořádání letních 
kempů,“ uzavřel předseda HC Slovan Jiří Kavan.

red.

Moravská Třebová má nové centrum relaxace, v němž 
zájemci mohou každodenně dosahovat optimální tě-
lesné rovnováhy a rozvíjet vícestranně svou vitalitu. 
Stal se jím „DELFÍNEK“ na ul. Sportovní (v někdejší 
budově Fit centra)
Zkušební provoz zahájilo 25. listopadu 2010. Jeho 
provozovatelem a majitelem je Petr Potyš. „Vytvořit 
podobné relaxační centrum byl vždycky můj velký 
sen. Odmalička jsem sportoval a své dva syny rov-
něž směroval k VŠ studiu sportovních oborů.“ Dle 
jeho slov, hektický čas soudobého života paradoxně 
vytvořil podmínky, aby lidé pochopili, že kolotoč ko-
lem peněz není samospasitelný, že je nutné věnovat 
se více sobě samému, své duši i tělu…
Centrum prozatím nabízí zájemcům vířivku whirl-
pool (5 osob) a připojený bar s kapacitou 30 míst 

Letošní školu bruslení, kterou jako každoročně pořá-
dá hokejový klub, absolvovalo úspěšně na 60 chlap-
ců a dívek. Na zbytek sezony je připraven pokračova-
cí kurz hokejového bruslení, kde je možné zdokonalit 
se a případně se přiřadit k hokejové mládeži. Brusle-
ní se koná každou neděli od 15 hodin. Jdou zvěsti, že 
je hokej finančně náročný sport, ale v našem městě 
to tak není. Pro všechny budoucí adepty hokeje jsou 
připraveny na zapůjčení kompletní hokejové výstro-
je, takže jediná investice, je trochu volného času. 
Ale tahle investice se vám i vašim dětem stonásobně 
vrátí. Hokej není jen zimní sport. Po krátkém dub-
novém odpočinku začínáme letní přípravu, kde děti 
formou her a soutěží, v tělocvičně a na travnatém 
hřišti, získávají další sportovní dovednosti. O letních 
prázdninách pořádáme pravidelně, první a poslední 
týden tréninkový kemp. Přivedete děti na 9. hodinu 
a do 16 hodin stráví den plný her a sportovního zá-
polení, pod vedením zkušených trenérů. Postaráno je 
samozřejmě o vydatný oběd, pitný režim a drobnou 
svačinku. Klademe veliký důraz na spolupráci dětí 
v kolektivu a na smysl pro fair-play. V tomto roce do 

hokeje vstupují ročníky 2004, 2005, 2006 a neodmít-
neme ani děti ročníku 2002 a 2003. Zveme všechny 
chlapce, ale i dívky do našich řad. Pokud máte přece 
jen pochybnosti, jestli je hokej to pravé pro vaše dítě, 
není nic jednoduššího, než si to přijít vyzkoušet. Nic 
to nestojí, výstroj vám zapůjčíme a pokud hokej vaše 
dítě nezaujme není problém zase skončit.
Těšíme se na Vás a jménem HC Slovan přejeme 
mnoho úspěchů v novém roce a letech dalších.

HC Slovan Moravská Třebová

Zimní stadion je nyní Rehau aréna

Delfínek na startovním bloku

Škola bruslení pokračuje

Mikulášské 
střelecké závody 

Střelecký klub mládeže při SBTS v Moravské Třebové 
pořádal 3. 12. oblastní „mikulášské“ závody ve střelbě 
z klasických vzduchových pušek SLAVIA. Tento závod 
mládeže je již dlouholetou tradicí, ale letos poprvé jsme 
jej uspořádali i pro děti do deseti let (2. 12. v areálu II. 
ZŠ). Ty si mohly poprvé doopravdy zasoutěžit ve střel-
bě, ovšem jen z laserových pušek. Jejich výsledky byly 
vynikající, ovšem neformální, protože se závodu účast-
nily pouze děti z našeho oddílu. Za to v kategoriích od 

deseti let se soutěžilo naostro. Každý střílel sám za sebe 
a vyhlašovali se tedy jednotlivci.
Výsledky:
Kategorie A (98 a mladší): 1. Sára Šmedková (Křenov), 
2. Petr Dospěl (M. Třebová), 3. David Gruber (Vendolí)
Kategorie B (97-94): 1. Romana Kalábová (M. Třebová), 
2. Vojta Lukáš (Vendolí), 3. Lustyk Ondřej (Vendolí)
Kategorie C (93-89) 1. David Mička, 2. Patrik Šponar, 
3. Lukáš Kadlec (všichni M. Třebová).
V letošním roce to byla poslední větší soutěž (celkem se 
účastnilo 50 dětí) a mládež začíná trénovat na MČR ve 
střelbě z laserových zbraní. Přípravou bude opět oblast-
ní závod začátkem příštího roku, tentokrát v Křenově. 
Poděkování patří organizátorům z řad našeho střelecké-
ho klubu a zejména veliteli Vojenské školy za umožnění 
využití areálu STŠ.

Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

Program činnosti Klubu 
českých turistů 

1. 1. sobota – Novoroční vycházka na okruhu „OKO-
LO HRADISKA“. Sraz zájemců u autobusového ná-
draží ve 13.00 hod., návrat okolo 16.00 hod. 
7. 1. pátek – Výroční členská schůze odboru turis-
tiky. Klubovna odboru turistiky, začátek v 18.00 hod, 
drobné občerstvení pro účastníky zajištěno. Prodisku-
tuje se hodnocení roku 2010, rámcový program pro rok 
2011, volba nového vedení odboru a další aktuality naší 
činnosti. Účast všech dospělých členů je žádoucí, noví 
zájemci jsou vítáni. Výběr členských příspěvků bude 
v době od 17.00 do 18,00 hod. a po ukončení schůze!
12. 1. středa – Přátelské posezení v klubovně od 
18.00 hod. Přihlášení na plánované zimní lednové akce 
s upřesněním dalších akcí v lednu a stanovení podrob-
ného programu na únor.
13. – 16. 1. – Zimní pobyt na Bukovině. Pobytový tá-
bor mládeže TOM Čochtani i dospělých členů odboru 
v oblasti Drahanské vysočiny. Vede: Michal Paděra
29. 1. sobota – Výlet zimní krajinou na běžkách k vy-
hlídkové věži důlních stezek. Odjezd na Hřebeč z au-
tobusového nádraží v 8.20 hod. (příp. od nemocnice 
v 8.22 hod.). Návrat v odpoledních hodinách. V případě 
nedostatku sněhu pěšky. Vede: Jiřina Kuncová 

V lednu budou opět uskutečňované pravidelné středeční 
odpolední vycházky, příp. vyjížďky na běžkách do blíz-
kého okolí. Sraz ve 13.00 hod. u autobusového nádraží 
na Komenského ulici. Bližší informace u pí. MUDr. Do-
leželové na tel. 461 316 755. 
Případné změny v programu a doplňky budou zveřejně-
né ve vývěsní skříňce a na webových stránkách odboru. 
Všechny zájemce o naši činnosti informujeme také na 
naši webové stránce www.kctmt.webnode.cz. 

k zajištění soukromých akcí (oslavy, večírky, student-
ské srazy apod.).
„Oproti jiným/podobným centrům je ten náš bezba-
riérový, takže poskytne stejné relaxační přístupy i li-
dem postiženým. Troufám si tvrdit, že díky tomu náš 
podnik si mohou oblíbit i lidé z jiných částí svitav-
ského okresu“. 
Ke zkušenostem v daném oboru přišel na četných za-
hraničních cestách (Rakousko, Itálie, Francie). Do půl 
roku předpokládá rozšíření nabízených aktivit o pro-
fesionální masérské služby, o horkovzdušnou saunu 
se zabudovanými solnými panely. „Rozhodně nikdo 
se nemusí obávat, že by jej zde čekala nějaká posi-
lovna. Naopak jednoznačně klidová zóna je mou pri-
oritou. Dosud nabízí svou spolupráci sportovci, mezi 
nimiž jsem se dlouhodobě pohyboval. I proto věřím, 
že není třeba se obávat případného neúspěchu.“
Delfínek se tak nově stává barometrem zájmu obča-
nů o sport a zdravý životní styl – stačí jen nastavit 
správně tělesnou aktivitu, resp. její různorodé aplika-
ce a pitný režim (cílenou výživu). První měsíc byl ve 
znamení průběžného objevování možností ze strany 
občanů. Nalézt cestu do příjemného prostředí můžete 
nalézt sami. Kontakt: mob. 603 150 162 nebo e-mail: 
p.potys@seznam.cz


