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VIII. ročník

Nové vedení města

Moravská Třebová
Zastupitelstvo města zvolilo na svém jednání 8. listopadu po složitých povolebních vyjednáváních
starostu města Moravská Třebová. Stal se jím dosavadní místostarosta a lídr kandidátky ČSSD Miloš
Izák, pro něhož ve veřejné volbě hlasovalo 12 členů zastupitelstva. Křeslo uvolněného místostarosty
obsadil Pavel Brettschneider z SNK ED a druhým
neuvolněným místostarostou zůstává Václav Mačát
(ČSSD). Dalšími členy rady pro nadcházející volební období byli zvoleni Petr Kelča (ČSSD), Zdeněk
Stupka (ČSSD), Miroslav Muselík (ČSSD) a Hana
Horská (KSČM).
Představení starosty
JUDr. Miloš Izák pracoval třicet let jako státní zaměstnanec v různých vedoucích funkcích. V roce
2006 byl zvolen ustavujícím zastupitelstvem uvolněným místostarostou města Moravská Třebová.
Byla mu svěřena zodpovědnost za oblasti správy
majetku města, bytovou politiku, školství a mládež, sociální politiku a zaměstnanost. Do kompetence místostarosty dále spadaly samosprávné komise v městských částech Boršov, Sušice
a Udánky, veřejný pořádek a kriminalita, doprava
a dopravní obslužnost.

zvoleno
Jaké jsou stěžejní body vaší dosavadní práce,
na kterou byste chtěl navázat?
Chtěl bych navázat na práci v minulém volebním
období. Nadále stavím na otevřené a věcné komunikaci jak uvnitř městského úřadu, tak navenek vůči podnikatelským subjektům, organizacím
i jednotlivým občanům. Chtěl bych i nadále věnovat zvýšenou pozornost otázkám bezpečnosti, prevence kriminality a školství. Velice důležité jsou
i otázky ekonomického a hospodářského rozvoje
města, zdravotnictví, životního prostředí a kultury. Budu také dále podporovat komunikaci a dobré
vztahy s partnerskými městy.

JUDr. Miloš Izák
starosta města

Pane starosto, na radnici již nejste žádným nováčkem. Máte za sebou čtyřleté období v pozici místostarosty. Považujete tuto skutečnost za
důležitou pro výkon vaší nové funkce?
Považuji to nesporně za výhodu. Za čtyři roky v pozici místostarosty jsem získal značnou část zkušeností i znalostí. Seznámil jsem se s chodem městského úřadu, státní správy i samosprávy a jsem
přesvědčen, že v úzké spolupráci s vedením města,
ale i v radě města, budeme schopni plnit programové cíle, které jsme si předsevzali. K úzké součinnosti bych vyzval i všechny zastupitele města.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za důvěru, kterou jste nám svými hlasy v říjnových komunálních
volbách projevili. Ujišťujeme Vás, že budeme pracovat jak nejlépe dovedeme pro rozvoj našeho krásného
města, které za poslední dobu prošlo mnohými pozitivními změnami. Také nadále hodláme dostát závazku,
který pro nás znamená Vaše důvěra.
Neuvěřitelně a nezadržitelně se přiblížila adventní doba. V minulosti byl advent časem, kdy se končily práce
na poli a jiné činnosti, které byly vystřídány obdobím zklidnění, ztišení a také očekávání. Měli bychom se snažit
více si užívat rodinné pohody, přátelství a dobrých sousedských vztahů a snažit se „být jeden pro druhého“.
Přejeme Vám v tomto období, kdy jsme v očekávání svátečních okamžiků s našimi blízkými, ale také doufáme v příchod nového roku s novými událostmi a nadějemi, aby se Vám vyplnila Vaše osobní přání. Stejně tak
přejeme celému našemu městu pokračování období jeho rozvoje a rozkvětu pro blaho nás všech, kteří v něm
žijeme a máme k němu blízký vztah.
Dovolte, aby Vám, vážení spoluobčané, nové vedení radnice popřálo příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2011.
Starosta Miloš Izák
Místostarostové Václav Mačát a Pavel Brettschneider

Vytyčili jste již s novým vedením města nějaké
cíle, kterých byste chtěli v průběhu nastávajících čtyř let dosáhnout?
Konkrétní cíle budou obsahem programového prohlášení, které bude 6. prosince předloženo zastupitelstvu. Prioritou pro nadcházející období bude
příprava nových ploch pro podnikání. Chceme dosáhnout kvalitních, dostupných a ekonomicky efektivních předškolních a školních zařízení ve městě,
kde prioritou je rekonstrukce mateřské školky na
ulici Jiráskova a zateplení II. ZŠ Palackého. Budeme rovněž usilovat o zachování středního školství ve městě. Učiníme také nutné a potřebné kroky
k udržení Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Dále chceme realizovat dosud největší projekt
v historii města a tím je odkanalizování Udánek,
Sušic a Boršova a modernizaci čističky odpadních
vod s využitím dotace z evropských fondů.
Zajistíme realizaci projektu Cesta od renesance
k baroku, rovněž s využitím evropských dotací.
Dále budeme pracovat na přípravě nových lokalit
pro výstavbu rodinných domů. Dokončíme revitalizaci sídliště západní s využitím dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Budeme také realizovat
opatření k zajištění rozsahu a dostupnosti zdravotní péče. Prioritou jsou nadále údržby a opravy
chodníků a komunikací.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Fotosoutěž

Představení
místostarosty

„DĚJUPLNÉ HŘEBEČSKO“

Novým uvolněným místostarostou města pro následující volební období byl zvolen Ing. Pavel
Brettschneider. Pokud zastupitelstvo města schválí
rozdělení kompetencí starosty a místostarostů bude
Pavel Brettschneider zodpovědný za oblasti týkající
se správy majetku města, dopravy a dopravní obslužnosti. Bude se starat o bytovou politiku města,
sociální oblast a zaměstnanost. V těchto oblastech
bude spolupracovat se Sociálními službami města,
Centrem volného času a Úřadem práce. Bude nadále
rozvíjet projekt Zdravé město a Místní agendu 21.
Do jeho kompetencí bude spadat i spolupráce se samosprávnými komisemi městských
částí Boršov, Sušice a Udánky. V neposlední řadě bude zastupovat město ve Skupinovém vodovodu.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Permoník Hugo prodlužuje termín soutěže o nejlepší snímek z lokality Hřebečských důlních stezek. Fotografie přírody, technických památek,
dějů… zasílejte společně s vaším jménem a adresou (e-mailem, tel. číslem) až do 16. prosince
2010 na adresu:
Permoník
Hugo,
MěÚ Moravská Třebová,
nám. T. G. Masaryka 29,
571 01.
Minimální rozměr fotografie
13 x 19 cm.
Slavnostní vyhlášení proběhne 22. prosince 2010.

Hlavní cenou je digitální HD kamera!

Závazku vůči našim voličům dostojíme!
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří nám
dali v komunálních volbách svůj hlas. Abychom
dostáli závazku, který vůči nim
cítíme, uděláme maximum pro
to, abychom naše voliče nezklamali a abychom splnili cíle
stanovené v našem volebním
programu. Jako zvolený neuvolněný místostarosta budu mít
v novém volebním období na
starost prakticky stejné oblasti
jako v minulých čtyřech letech.
Jedná se zejména o ekonomický
a investiční rozvoj města, rozvoj cestovního ruchu, podnikání
a sportu. O oblasti rozvoje cestovního ruchu a sportu se budu
dělit s nově zvoleným uvolněným místostarostou Pavlem
Brettschneiderem. Dále budu
úzce spolupracovat se starostou Milošem Izákem
v oblasti finančního řízení města. Očekávám při-

tom pokračování a zkvalitňování týmové spolupráce celého vedení města při řešení klíčových záležitostí ve všech oblastech.
Naší velkou výhodou pro následující čtyřleté funkční období je, že nemusíme naskakovat
do rozjetého vlaku, ale budeme
plynule pokračovat v realizaci
záměrů a projektů. které jsme
připravili a rozpracovali v minulém volebním období. Jsou
před námi však i nové úkoly
a důležitá strategická rozhodnutí, při nichž musíme brát
v potaz složitou finanční situaci, ve které se celá Česká republika v této době nachází.
Nové vedení města bude pracovat pro blaho celé moravskotřebovské veřejnosti, ve prospěch
všech občanů. V nadcházejících letech pro nás
proto bude důležitá podpora a víra veřejnosti ve

schopnosti vedení radnice, pracovníků městského
úřadu a zastupitelů. Přál bych si, abychom všichni pracovali pro obecné blaho v atmosféře dobrovolné spolupráce a důvěry, aby se podle našich
výsledků dalo dobře rozpoznat, s jakými úmysly
jsme do vedení města přišli. Spokojená a uvědomělá občanská společnost, o kterou chceme usilovat, je postavena pouze na těchto seriózních základech.
Václav Mačát, místostarosta města

Oznámení
Městský úřad Moravská Třebová
upozorňuje občany,
že dne 31. prosince 2010
budou uzavřeny obě budovy
Městského úřadu.

IV. ETAPA

Regenerace panelového sídliště Západní
		

dokončena

Další část panelového sídliště Západní se dočkala rekonstrukce.Vedení města se sešlo ke kolaudaci a slavnostnímu přestřižení pásky dne
23. listopadu spolu se zástupci dodavatelské firmy STRABAG a.s.
Co bylo předmětem této etapy vysvětluje Karel Musil z odboru investičního a regionálního rozvoje. „V rámci projektu došlo k rekonstrukci stávající komunikace, chodníků a k vybudování nových chodníků, rekonstrukci stávajících parkovacích míst a vybudování nových.
Byla zrekonstruována stávající kontejnerová stání a byla vybudována
nová. Došlo k rekonstrukci a doplnění stávajícího veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a stávajícího sportovního a dětského hřiště.
Projekt řešil též odvodnění stávajících a nových zpevněných ploch.“
Cena díla byla stanovena na 7,014 milionu, tento rozpočet byl dodržen, stejně jako termín dokončení akce. Pokud se podaří získat dotace,
mohou se obyvatelé sídliště těšit na další, v pořadí již pátou, etapu
rekonstrukce sídliště Západní.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Nový projekt radnice
získal dotaci

44 mil. Kč
Moravská Třebová si připsala další úspěch na poli rozvoje cestovního ruchu. Získala eurodotaci na vybudování nové naučné stezky „Cesta od renesance k baroku“ za více než 51 mil. Kč. Součástí projektu je dokončení
úprav nádvoří zámku a hradebních zdí, rekonstrukce zámeckých zahrad
a restaurování Kalvárie. Naučná stezka provede návštěvníka nejvýznamnějšími renesančními a barokními památkami ve městě a obnovenou Křížovou cestou se zastaveními u kapliček jej dovede až na Křížový vrch.
Zároveň bude vystavěna symbolická Brána času, která naváže na ulici
Bránskou, nyní končící v polích. Bránu času navrhla architektka Markéta Veselá, která spolupracovala například i s Janem Kaplickým. Získaná
výše dotace činí 44 mil. Kč. Mezi další úspěšné projekty tohoto roku
patří dokončení Hřebečských důlních stezek za 13 mil. Kč a dobudování
zimního stadionu za 49 mil. Kč.
Kromě Moravské Třebové uspěl i Aerokulub ze Starého Města, který získal dotaci 38 mil. Kč na projekt „Infrastruktura pro rozvoj agroturistiky“,
o celkovém objemu 50 mil. Kč, a Penzion Best s.r.o., který na své rozšíření získal dotaci 5 mil. Kč z celkových nákladů ve výši 10 mil. Kč.
Celkem tak do podpory rozvoje cestovního ruchu v Moravské Třebové
a okolí z eurofondů nově poplyne 87 mil. Kč. Dotační dekrety k těmto
projektům byly slavnostně předány 24. listopadu hejtmanem Pardubického kraje Radko Martínkem.
Ing. Miroslav Netolický,
manažer ekonomického rozvoje města

Upozornění
občanům!
Vážení občané, v ulicích města se
často potkáváme s lidmi, kteří se
snaží vybírat peníze pro dobročinné
účely. Bohužel ne všichni jsou hnáni dobrým úmyslem. Tuto skutečnost
potvrzuje i událost ze začátku listopadu tohoto roku. V ulicích města
se pohybovali dva mladíci, kteří se
chtěli obohatit a zneužili k tomu Dětský domov v Moravské Třebové, pro
který údajně vybírali peníze. „Dětský
domov se od takovéto sbírky distancuje. Tímto způsobem nikdy peníze

Pozvánka na veřejné projednání záměru V. ETAPY
Regenerace panelového sídliště Západní
Zveme občanskou veřejnost dotčenou záměrem stavebních úprav poslední V. ETAPY Regenerace.
Projednání se uskuteční dne 6. 12. 2010 v 16:00 hod. v zasedací místnosti starosty, na nám. T. G.
Masaryka 29.
Lokalizace místa sídliště Západní:
Úprava vnitrobloku severně ul. Západní a úprava vnitrobloku mezi ul. Západní a Jiráskova
Předpokládaný záměr úprav:
• Úprava vnitrobloku a sportoviště ul. Západní (doplnění cestní sítě, mobiliáře, dětského hřiště, rekonstrukce hřiště na míčové hry, zeleně, osvětlení, parkovacích stání, kontejnerová stání na tříděný odpad)
• Úprava vnitrobloku mezi ul. Západní a Jiráskova (vybudování chodníku podél ul. Západní, doplnění
cestní sítě ve vnitrobloku, mobiliáře, dětského hřiště, zeleně, osvětlení, parkovacích stání, kontejnerová
stání na tříděný odpad)

Bruslení pro veřejnost
Zimní stadion nabízí bruslení pro veřejnost a to:
od pondělí do neděle od 13.00 do 14.45 hodin.
Zimní stadion, který byl ze 70 % financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je v současné době plně využíván veřejností i hokejovým klubem Slovan Moravská

Třebová. Pro veřejnost se v prostorách zimního
stadionu připravuje spinning centrum. V letních
měsících se počítá s využitím herní plochy pro fanoušky in-line bruslení.
Více informací naleznete na www.tsmt.cz.
Daniela Blahová,
tisková mluvčí města

nesháněl, ani v budoucnu nebude,“
uvedla ředitelka Dětského domova
v Moravské Třebové Irena Mazánková. Prosíme tedy občany o obezřetnost při darování peněz. V případě
podezření na neoprávněnou sbírku
uvědomte, prosím, policii.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel; Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509, e-mail: reditel@tsmt.cz; www.tsmt.cz
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Návštěva delegací z Banské Štiavnice a Holandska
žích personálu v příštím roce. Holandská návštěva
navázala na setkání pracovníků Sociálních služeb
s kolegy ve Vlaardingenu v září 2010. Konkrétní
podobu, náplň i časový rozsah stáží bude detailně naplánován na schůzce manažerů organizací,
pečujících o seniory, které proběhne v Moravské
Třebové v únoru 2011.Také tuto návštěvu uvítal
starosta i místostarosta města Pavel Brettschneider. Předmětem jednání byl především plán akcí
na příští rok. Ani holandská delegace si nenechala
ujít přátelský hokejový zápas a mohla se tak těšit
z našeho vítězství.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Stalo se již tradicí, že každý podzim navštíví Moravskou Třebovou parta amatérských hokejistů
z partnerského města Banská Štiavnica. Tentokrát
byl delegaci věnován víkend 19. až 22. listopadu.
Kromě sportovců nejrůznějších povolání přijíždí
i zástupci radnice, kteří zde čerpají inspiraci pro
své město. V zasedací místnosti radnice přivítal
celou delegaci starosta města Miloš Izák. Při přátelském rozhovoru měli všichni možnost zeptat se

na události ve městě za poslední rok. Vzhledem
ke koníčku celé delegace se rozhovory týkaly
nejvíce zimního stadionu, kde také proběhl hlavní program letošní návštěvy. Sobotní odpoledne
bylo věnováno hokeji, ve kterém se proti Banské
Štiavnici utkali hráči HC Slovan všech věkových
kategorií. Na začátku utkání předali hokejisti dar
HC Slovan. Ti, kteří přišli tento zápas podpořit, si
jistě vychutnali výhru třebováků 9:6. Součástí programu delegace byla také
návštěva zámku. Nejprve
shlédli expozici Alchymistická laboratoř a poté
se vrátili do dětství díky
výstavě Merkur – nekončící příběh. Již nyní
se hokejová delegace
těší na odvetu v příštím
roce. Tentokrát se k delegaci připojili i dva hosté z partnerského města
Vlardingen.
Zástupci holandské nadace Přátelé Moravské
Třebové, Peter van Wilsem a André Fokker, se
na jednáních s vedením
Sociálních služeb domluvili na vzájemných stá-

Den válečných veteránů

Moravskotřebovská univerzita třetího věku

Vedení města zastoupené starostou Milošem Izákem a místostarostou Pavlem Brettschneidrem se
dne 11. listopadu zúčastnilo slavnostního nástupu školy při příležitosti Dne válečných veteránů.
Celý program zahájili žáci Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy ministerstva obrany v Moravské Třebové slavnostním napochodováním na
prostranství před budovu školy. Slavnostní okamžiky zahájil proslovem zástupce velitele školy Zdeněk Macháček. Žáci a vedení města uctili
tento okamžik položením věnců a vzdali tak poctu
válečným veteránům. Někteří z nich se osobně tohoto aktu zúčastnili. Svým proslovem povzbudili
mladé studenty i členové Československé obce legionářské. Na závěr předal zástupce velitele školy
pamětní odznak školy nejen vojenským, ale i civilním zaměstnancům školy.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města
Foto: Lenka Greplová

Již jedenáctý rok mají občané Moravské Třebové a okolí možnost navštěvovat univerzitu třetího
věku. Letošní ročník je výjimečný především počtem studentů, kteří jej navštěvují. Dekrety z rukou vedení města si přišla dne 3. listopadu převzít
devadesátka občanů. K takto hojné účasti přispěla dobrá témata, kvalitní přednášející a celoroční
příprava univerzity,
kterou zajišťuje Marie Blažková. „Letošní
ročník nese téma Moravská Třebová – město
markrabství moravského. Jednotlivé přednášky postupují od historie
až po současnost. První
hodina se zabývala historickým místopisem.
Další hodiny se věnují architektonickému
a hospodářskému vývoji, společenskému životu ve městě, školství,
zdravotnictví a mnoha
dalším poutavým tématům,“ uvedla Marie
Blažková. Přednášejícími pro letošní rok

jsou Jana Martínková, Miloslav Kužílek a František Matoušek. Závěr jedenáctého ročníku univerzity třetího věku je naplánován na polovinu dubna
příštího roku, kdy bude všem studentům slavnostně předáno osvědčení o absolvování 11. ročníku
univerzity.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Konec analogového vysílání
K datu 30. 11. 2010 končí analogové vysílání ČT 2 z vysílače Kamenná Horka (kanál č. 58). Ke stejnému datu zahajuje digitální opakovač Kamenná Horka vysílání MPX-1 (ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24)
na kanálu č. 29 a MPX-2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, TV Barrandov) na kanálu
č. 61. Individuální příjemci TV signálu musí vlastnit přijímač s digitálním tunerem DVB‑T nebo
SET-TOP-BOX. Více informací naleznete zde: www.digitalnitelevize.cz, www.radiokomunikace.
cz, www.digict.cz.
Ing. Josef Jílek, Stavební bytové družstvo
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU

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.
Upozornění pro cyklisty

Výtržnosti v opilosti

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Dny podzimních a zimních měsíců nutí vyznavače cykPřestupky, které byly odhaleny díky kamerovému systému
listiky, ale zejména běžné uživatele jízdních kol, tedy zeměstské policie dne 3. 11. v pozdních nočních hodinách,
jména ty z nás, kteří pracují od brzkých ranních hodin do
řešili strážníci s dvojicí podnapilých mužů, z nichž jeden
pozdního odpoledne, užívat
považoval stromek na náměsstanovené osvětlení. Pro přití přímo pod kamerou za vepomenutí, je nutné mít jízdní
řejné WC a druhý si popletl
kolo osvětleno zepředu světochrannou síť umístěnou na
k 31.10.2010
lem bílé barvy a zezadu barvy
lešení na ulici Cihlářové, kteV informačním systému Městského úřačervené. Tzv. „blikačky“, jak
rá brání zejména kolemjdoudu v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 2010
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 781
se těmto zdrojům světelných
cí chodce proti nechtěnému
občanů ČR a 71 cizinců s povolením k trvapaprsků dnes běžně přezdíúrazu, zřejmě s houpačkou.
lému pobytu na území České republiky. Celvá, lze podle zákona z čelEvidentně mu však nevadilo,
kem je tedy v Moravské Třebové evidováno
ní strany (tedy bílé barvy),
že někdo musel síť dopravit
k 31. 10. 2010 na trvalém pobytu 10 852 občaužívat pouze v obci. Mimo
až do nejvyššího patra lešenů. Za měsíc říjen se v Moravské Třebové naobec, kde postrádáme veřejní a zde ji pečlivě připevnit.
rodilo 11 dětí, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo
né osvětlení jsme sice krásSíť se pod tíhou tohoto muže
se 19 obyvatel a odstěhovalo 17 osob.
ně vidět, ale sami nevidíme
utrhla. To onomu jedinci dotéměř nic, což se nám může
dalo tolik síly a odvahy, že se
stát osudné. Čeho se vlastně samotné upozornění týká?
začal pokoušet i o strhnutí dalších částí ochranné sítě. Ty
Veřejnost již byla informována o kontrolách prováděných
už naštěstí držely více, a tak se tento dobrý skutek nezdastrážníky městské policie ve večerních hodinách. K těmto
řil. Snad si podnapilý muž říkal, že usnadní práci těžce
kontrolám navíc přibudou kontroly i v ranních hodinách,
pracujícím zedníkům, kteří chtě nechtě museli strženou
tedy právě v době, kdy pospícháme do svého zaměstnání.
část ochranné sítě druhý den opět pracně vynést na samotV případě, že nebudete osvětleni, může s Vámi tento přený vrch lešení a ještě jednou připevnit. Neznělo důvěrystupek strážník řešit na místě ve zkráceném řízení o přehodně tvrzení tohoto výtržníka, který se snažil přesvědčit
stupku udělením blokové pokuty do výše 2 000 Kč nebo
policisty, že sám těžce pracuje. To by se asi takových činů
předáním přestupku správnímu orgánu Městského úřadu,
nedopouštěl. Nakonec byl odměněn za své vystoupení zakde se bloková pokuta navíc prodraží o správní poplatek.
znamenané kamerovým systémem blokovou pokutou ve
A to nám navíc hrozí i pozdní příchod do zaměstnání.
výši 1 000 Kč. Ale i tak se spravedlnosti stále nedostává, jelikož by si onu tisícikorunu, která skončí v rozpočČerná skládka
tu města, měli, myslím, rozdělit pracovníci, kteří museli
Strážník starající se o lokalitu Sušice, řešil případ čeropět síť na lešení pracně vynést a připevnit.
né skládky založené u cesty za bytovkami nedaleko bývalého areálu ČSAD. Tady si přestupce pravděpodobLiška
ně popletl travnatou plochu mezi pozemní komunikací
Lišák, který se již před několika lety zabydlel někde na
a polem s místem, kam lze odhodit vše. Na místě byla
okraji Moravské Třebové, tropí pravidelně v podzimních
nalezena hromada plastů a kovových dílů ze starých
a zimních měsících značný rozruch. Honba za lehce domotorových vozidel. Dokonce byla u hromady odpastupnou potravou povalující se v okolí kontejnerů a podu odložena i stará karoserie osobního vozidla pomalu
pelnic přivádí tohoto vychytralého a nebojácného jedinprorůstající trávou. Strážníkovi, který se o tuto lokalitu
ce v nočních hodinách až do samotného centra města.
stará, se podařilo zjistit zakladatele oné nevábně vyhlíNebojí se ani přítomnosti třeba i malé skupinky lidí.
žející hromady starého harampádí a dokonce i majitele
Z povzdálí jen několika málo metrů je tento tvor schopen
prorezlé karoserie. Byla stanovena lhůta pro odstranění
nehybně pozorovat kolemjdoucí. A místo toho, aby se
nebezpečného odpadu. Její případné nedodržení se přeobával o svůj kožich lišák, nastupcům promítne v konečném řešení.
hání hrůzu místním občanům,
kteří z obavy před možnou
Nebezpečné nástrahy
hrozbou vztekliny, raději voVeliké štěstí mělo dítě, které spadlo do šachty starého
lají na místo policisty. Samovodovodního potrubí v sobotu 13. 11. Událost přišel
zřejmě riziko vztekliny bylo
oznámit na služebnu městské policie vylekaný otec díprvní, co představitelé zákona
těte, které naštěstí utrpělo „pouze“ pár oděrek pádem do
konzultovali s veterinárními
odkryté šachty na parkovišti ulice Na Stráni. Strážníci
odborníky a myslivci. A bylo
okamžitě reagovali a hlubokou šachtu provizorně zakryřečeno, že toto riziko je u nás
li alespoň dřevěnou paletou a místo označili páskou pro
téměř vyloučené. A tak proto,
zvýraznění hrozícího nebezpečí. Tato nebezpečná past
že po mnoha pokusech zjistili
byla průběžně kontrolována až do pondělí, kdy se podapolicisté, že chytit vychytrařilo policistům dohledat firmu, které šachta patří a ta zalého lišáka je téměř nadlidbezpečila nebezpečné místo tak, aby se situace nemohla
ský úkol, stalo se z Moravské
opakovat. Bohužel si zlodějíčci těžkých litinových poTřebové město, které se může
klopů z kanalizací a různých šachet neuvědomují, jaképochlubit svojí dvorní liškou.
mu nebezpeční po jejich zcizení vystavují kolemjdoucí
Třeba se nám jednou objeví
chodce, řidiče, ale hlavně děti.
liščí ohon v erbu města.

Počet obyvatel

Na lince 158 – POLICIE ČR
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

strana 5

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Udánky děkuje městu Moravská Třebová za opakované přidělení dotace na rozvoj činnosti s dětmi
a mládeží a podporu této aktivity. Vyčleněné
prostředky jsou každoročně využívány pro pokrytí nákladů spojených s aktivitami nejmladší
hasičské generace, tzn. náklady spojené zejména s odborným výcvikem a závody, kterých se
tyto děti pravidelně účastní.
Nejmladší generace SDH Udánky se každoročně účastní odborného letního hasičského tábora
zaměřeného právě na problematiku požárního
sportu, požární techniky a zdravovědy. Dále
pak celostátní soutěže pod názvem Plamen, ale
také nesčetně soutěží v požárním sportu, a to
nejen ve svitavském okrese. Několik účastí si
děti SDH Udánky připsaly i v soutěžích krajského formátu. Ale to stále není vše, čím se tyto
děti baví. Spolupodílí při pořádání různých kulturních a společenských akcí města, jako například v měsíci září letošního roku, kdy dokázaly
na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové
předvést vzorovou ukázku právě z oblasti požárního sportu. Tou byla štafeta 4x 100 metrů,
ale i technika běhu jednotlivců se spojením požárních hadic, jejich připojení na tzv. rozdělovač nebo hydrant a nakonec i bezkonkurenční
ukázka požárního útoku.
I tyto děti by mohly například v pátek odpoledne, kdy se potí při tvrdém výcviku, sedět
v parku nebo někde za městem a kouřit cigaretu za cigaretou nebo se jen tak bavit různými
výtržnostmi. Naštěstí tomu tak není a tato skupinka dorůstající generace, stejně jako všechny
ostatní děti, které se takové činnosti věnují, se
tak odborně připravuje na svůj budoucí život.
Tyto, dnes ještě téměř bezstarostné děti, budou
jednou zachraňovat lidské životy nebo si prostě
budou vědět rady v krizové situaci, ve které by
jiný člověk zdaleka netušil co dělat. A tato záslužná činnost, kterou se Sbor dobrovolných hasičů v Udánkách zaobírá již několik desítek let,
by v dnešní době bez přispění a podpory města
Moravská Třebová rozhodně nebyla možná.
SDH Udánky

Ráda bych poděkovala neznámým nálezcům za poctivost.
Dne 2. listopadu mi vrátili nalezenou peněženku, kterou jsem
zapomněla v prodejně Billa.
Oceňuji jejich poctivost a ještě jednou jim děkuji.
Smolíková Anna, důchodkyně
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Americký lektor na Integrované střední škole
Od začátku letošního školního roku vyučuje na
naší škole v hodinách konverzace z anglického jazyka opět rodilý mluvčí
pan Daniel Lupton. Pochází
z Madisonu ve státě Wisconsin v USA. Základnou pro
jeho pobyt v České republice
se stalo město Svitavy, kde se
se svou ženou Nancy věnují
práci. V mládí byl pan Lupton
zpravodajem v rádiu, během
90. let procestoval USA jako
učitel a moderátor konferencí.
Pan Lupton mluví spisovnou
americkou angličtinou, v USA
a Česku již nahrál několik audioknih. Již tři roky také spolupracuje s pedagogy
v ISŠ Moravská Třebová, jejichž hodiny anglického jazyka obohacuje nejen o správnou výslovnost,
ale také o nezbytný kulturní podtext. Učitelka angličtiny, Mgr. Hana Konečná panu Luptonovi položila několik otázek.
Rozhodl jste se dávat hodiny konverzace na
středních školách v regionu, co Vás k tomu
vedlo?
Já a moje žena jsme do České republiky jezdili
mnoho let před tím, než jsme se v roce 2006 nastěhovali do Svitav. Vedli jsme zde společně mnoho
English campů (netradiční tábor s výukou angličtiny rodilými mluvčími) pro města jako jsou Liberec, Děčín, Náchod, Litomyšl a Svitavy. Díky
nastupující globalizaci se angličtina stala opravdu

Informace ze Stavebního
bytového družstva
Od 1. ledna 2011 zavádíme novou službu pro
družstevníky – platbu nájemného prostřednictvím
SIPO. Stačí v kanceláři nahlásit číslo vašeho SIPO
(tzv. spojovací číslo – uvedeno na dokladu). Ušetříte tak poplatek za platbu v hotovosti či poplatek bance za příkaz k úhradě. Navíc vám odpadne
starost při změně výše nájemného, změnu za vás
provede SBD automaticky.
Od 1. listopadu 2010 jsou v provozu internetové
stránky www.sbdmtr.cz. Naleznete zde spoustu
užitečných informací včetně možnosti stažení dokumentů a formulářů.
Ing. Josef Jílek, Stavební bytové družstvo

nezbytnou a naše služby jsou proto velmi žádané.
Snažíme se lidem pomoci, naplňovat jak jejich jazykové, tak životní cíle. Doma
v USA mám 6 vnuků, takže si
myslím, že mladým lidem trochu rozumím.
Kolik hodin týdně odučíte?
Učím každý týden na Gymnáziu a Střední zdravotnické
škole ve Svitavách a jednou
měsíčně dojíždím na ISŠ Moravská Třebová. Čas od času
také na pozvání navštěvuji
ostatní školy v regionu, jako
například Speciální základní
školu v Mor. Třebové v minulém školním roce.
Měsíčně tak odučím cca 20-25 hodin. Mluvím
s žáky a studenty o americké kultuře, historii, svátcích, vzdělávání, sportech a rekreaci. Zajímám se
o jejich vidění světa. Ve Svitavách také jednou
týdně vedeme English Club (bezplatné konverzační hodiny jazyka napříč věkovými skupinami).
Je výuka na gymnáziu a odborné škole odlišná? Řekl byste, že profilace v oboru studentům
ubírá na běžných jazykových dovednostech?
Víme, že studenti odborných škol mají méně
hodin cizojazyčné výuky.
Je těžké školy srovnávat. Studenti na Gymnáziu si
své znalosti prohlubují v rámci nepovinné výuky, jejich motivace je přesto velmi silná. Na SZŠ Svitavy
učím studentky v posledním ročníku a hodiny jsou

vyhlašuje ve dnech 9. 12. 2010 – 6. 1. 2011
výběrové řízení na prodej státního majetku
v obci a k. ú. Moravská Třebová:
hrobka s příslušenstvím nacházející se na
hrobovém místě č. 243 na hřbitově Křížový
vrch v obci a katastrálním území Moravská
Třebová – vyhlašovaná minimální kupní
cena činí 32 490 Kč
Bližší informace – tel. 461 352 536,
www.uzsvm.cz/prodej,
e-mail: nadezda.cimburkova@uzsvm.cz

Naši studenti obecně mají problém se plynně
vyjádřit, znáte na to nějaký lék?
Jak už jsem řekl, důležitá je podpora ze strany učitele. Pečliví čeští studenti se bohužel bojí, že udělají chybu, proto se jen těžko odhodlávají ke komunikaci. Mám ověřeno, že mi ve většině případů
rozumějí přibližně z 60. procent. Ti, kteří mají dostatečné sebevědomí, v mých hodinách excelují ne
proto, že angličtinou lépe vládnou, ale proto, že
nemají obavy hovořit a jejich touha se vymezit je
značná. Nezbývá než se řídit mnou často opakovaným souslovím: „Listen, practice and repetition;
listen, practice and repetition, and have some fun
with it“.
Děkuji za rozhovor.
Studenti ISŠ Moravská Třebová se tak budou v letošním roce snažit prolomit jazykovou bariéru
a panu Luptonovi představit mimo jiné obory, které studují, naše město a českou kulturu. Na ukázku
z našich hodin Cultural Studies se můžete podívat
na www.issmt.cz, pod heslem AKTUALITY.
Hana Konečná, ISŠ Mor. Třebová

Peklo opět ožije
Moravskotřebováci si jistě vzpomínají na výletní
místo zvané „v Pekle“. V minulosti bylo oblíbeným cílem pro vycházky, které dodnes zpříjemňuje chladná voda z místní studánky.

Prodej státního majetku
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové
Odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy

též nepovinné. V Moravské Třebové jednou za měsíc pořádáme hodiny v rámci běžné výuky, nazvané
Cultural Studies (kulturní studia), kterých se účastní
žáci z různých ročníků a oborů, které škola nabízí.
Všechny školy disponují velmi kvalitními učiteli.
Mohu říci, že čeští studenti ovládají gramatiku lépe
než studenti v mé zemi. Nicméně si myslím, že přístup studentů je stejný jak v USA, tak v Česku, je
třeba je zaujmout a dát jim možnost vyniknout.

Z celé historie tohoto poutavého místa uprostřed
lesů zůstala do dnešních dnů jen jediná chata. Má
za sebou také bohatý příběh. Spolu s dalšími čtyřmi stavbami, které se zde nacházely, sloužila k rekreačním účelům a trávení volného času nejen pro
obyvatele z Moravské Třebové a okolí, ale i z Brněnska. Nechyběla zde ani hospoda a kuželkárna.
Dle dochovaných pohlednic můžeme usuzovat na
stáří chaty přes sto let. Po mnoho roků tato stavba
chátrala, naštěstí se jí ujali majitelé, kteří svou pílí
a za pomoci přátel dokázali zachovat její původní
podobu do dnešních dnů.
V současné době máme zájem na obnovení Pekla jako výletního místa, především v návaznosti
na nedalekou rozhlednu Pastýřka. Turisté si zde
mohou odpočinout nejen před, ale i po výstupu na
rozhlednu.
Dne 25. prosince 2010 zde opět po mnoha letech
otevřeme „Občerstvení V Pekle“. Rádi bychom
vás pozvali ke sváteční vycházce, kterou můžete
zakončit právě u nás v Pekle.
RNDr. Milan Blaha

Tradiční soutěž pejskařů
Že má sportovní kynologie v Moravské Třebové svoji tradici, dokládá již 11. ročník Moravskotřebovského závodu, který proběhl 13. listopadu na stadionu v Linharticích. Díky vstřícnému postoji obce
se pořadatelé ze ZKO Mor. Třebová mohou právem pyšnit prostředím na vrcholové úrovni a jedním z nejoblíbenějších závodů Podorlické ligy.
Na soutěž v poslušnosti a obraně psů se sjelo přes třicet
psovodů z třinácti kynologických organizací. Soutěžilo
se v pěti kategoriích. Pohár celkového vítěze si ze soutěže odvezla Petra Nemravová s Okimem z kynologic-

ké organizace Olomouc – Neředín. Všichni účastníci si
odvezli nejen skvělý sportovní zážitek, ale i hodnotné
ceny, které do soutěže věnovali: Dibaq a.s., výrobce výživových programů značky Fitmin, Kayser s.r.o., Rehau, s.r.o., Miltra B s.r.o., Truhlářství Jaroslav Mlejnek,
Petr Šatník, sportovní a rekondiční masáže.
Děkujeme všem, kteří podporují sportovní kynologii
v Moravské Třebové.
Výsledky všech soutěžících a fotografie ze závodu jsou
k vidění na www.zko308.wz.cz.
D. Procházková, ZKO M. Třebová
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: 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. Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání představení,
je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, i v tomto případě platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do prodeje.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Machete (USA)*

1. 12. středa, 19.00, vstupné 70 Kč

Vysoce trénovaný zabiják Machete (Danny
Trejo) se nechal najmout na vraždu senátora.
Zrovna když má senátora na mušce, všímá si, že
někdo má na mušce i jeho. Stěží ostřelovačovu
kulku přežívá, ale netrvá to dlouho a jde si za
svým bývalým zaměstnavatelem pro pomstu.
Režie: Robert Rodriguez, Ethan Maniquis. Hrají:
Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba,
Steven Seagal, Michelle Rodriguez ad.
Akční/krimi/thriller/komedie, 2010, 105 min.,
přístupný od 18 let

Habermannův mlýn

(Česko/Německo/Rakousko)
13. 12. pondělí, 19.00, vstupné 70 Kč

Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít
jednu z nejkontroverznějších kapitol českých
dějin, poválečný odsun Němců, při němž se
spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími
pudy a spoluvytvářely nesmazatelnou krvavou
stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl
být i německý průmyslník Habermann, který
žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho
konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh
se jeho životním osudem pouze volně inspiroval,
ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století
prezentuje hrůzně dokonale. Režie: Juraj Herz.

6. 12. pondělí, 19.00, vstupné 70 Kč

Román pro muže (ČR)
8. 12. středa, 19.00, vstupné 75 Kč

Vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna
a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo
po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu

Mikulášský jarmark pod
střechou

4.12. sobota, 9.00–16.00, dvorana muzea
Tradiční, letos již devatenáctý Mikulášský jarmark se uskuteční v prostorách muzea. Prodejce
dobře známé z minulých let doplní několik úplně
nových. Na prodej bude vizovické pečivo, zdobené perníčky, krajka a strojová výšivka, textilní
výrobky zdobené malbou a batikou, výrobky z ovčího rouna, keramika, bižuterie a drobné ozdobné předměty z různých materiálů, dřevěné hračky,
vonné oleje, adventní věnce a vánoční vazby…
Tradičně se můžete občerstvit horkou medovinou
a punčem, nebude chybět Mikuláš s čertem.

Mikulášský karneval

5.12. neděle, 14.00–16.00, dvorana muzea

Maškarní ples pro nejmenší pořádá DDM
Moravská Třebová ve spolupráci s Kulturními
službami města Moravská Třebová

Otevřené manželství

12.12. neděle, 19.30, kinosál, vstupné 200 Kč

Hrají: Mark Waschke, Karel Roden, Ben Becker,
Hannah Herzsprung, Radek Holub ad.
Drama, 2010, 104 min., přístupný od 12 let

Legenda o létajícím Cypriánovi
(Slovenská republika/Polsko)
15. 12. středa, 19.00, vstupné 75 Kč

Podle jedné staré legendy kdysi dávno žil
v klášteře ztraceném v horách znalec tisíce věd
a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný
mnich Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil létající
stroj a jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Ta
legenda je možná pravdivá...
Režie: Mariana Čengel Solčanská. Hrají:
Marko Igonda, Pawel Malaszynski, Alexander
Domogarov, Radoslav Brzobohatý, Lukács
Bicskey, Bartlomiej Firlet, Vladimír Javorský ad.
Historický/drama/dobrodružný, 2010, 108 min.,
přístupný od 15 let
mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší
Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci
odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se
stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet,
který má být jakousi cestou posledních splněných
přání včetně tajných erotických fantazií, se však
mění v tragikomickou konfrontaci základních
hodnot a životních postojů.
Režie: Tomáš Bařina. Hrají: Miroslav Donutil,
Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa
Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Pavel
Řezníček ad.
Komedie/drama, 2010, 100 min., přístupný
od 12 let

Kulturní centrum

Brilantní tragikomedie o jednom svérázném
manželském páru z pera italského dramatika
Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu)
a jeho ženy Franky Rame je hereckou příležitostí
pro dva vynikající herce – Janu Krausovou a Karla
Rodena.
Komedie je věčným střetem mužského a ženského
principu a groteskním bojištěm vztahu mezi
dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném
hledání lásky a souznění v partnerském životě
ubíjí navzájem. Především však diváci mohou
prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém

Jíst, meditovat, milovat (USA)*
Elizabeth (Julia Roberts) si celý život myslela,
že má vše, co by mohla chtít. Dům, chatu,
manžela, ale jediné, co jí chybí, je dítě. Časem
si ale uvědomí, že to, co od života očekává,
jí celou dobu chybí. Rozvede se, hodí za hlavu
spokojený domácí život a vydá se na cestu kolem
světa k poznání sama sebe a svého opravdového
osudu. Režie: Ryan Murphy. Hrají: Julia Roberts,
Javier Bardem, James Franco, Billy Crudup,
Richard Jenkins, Viola Davis, Tuva Novotny,
James Schram, Luca Argentero ad.
Romantický, 2010, 140 min., přístupný
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střetávání v konfliktních situacích, proniknout do
nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi
a nedokonalostmi.

Velryba Lízinka

15.12. středa, 8.30 a 10.00, kinosál, vstupné 30 Kč

Chcete se dozvědět něco o českých řekách
a živočiších pod vodou?Výpravná pohádka
v podání protagonistů Příhod včelích medvídků
o zatoulané malé velrybě v českých řekách.
Malá cestovatelka se potkává se sladkovodními
rybkami. Hledá kamaráda, ale v podvodním světě
se jí to nedaří. Až potká malého rybáře Tomáše.
Stanou se z nich kamarádi. Ostatní lidé se o ní
dozvědí, ale ani s nimi to nemá malá velryba
jednoduché. Tomáš Lízinku před chamtivými
lidmi ochrání a jejich kamarádství ještě upevní.
Pohádka provázena milými písničkami od Marka
Ebena.
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Vánoční koncert Janka Ledeckého
a Nostitzova quarteta
16.12. čtvrtek, 19.00, dvorana muzea, vstupné 190 Kč

Vánoční koncert Janka Ledeckého za doprovodu
symfonického kvarteta s rockovým základem.
Během koncertu zazní písně Ryba rybě či Sliby se

P R O S I N E C 2 010

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
zahájení 2.12. v 16.00, 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 Lanškrounské ulici. Na vernisáži ve stylu 20.–30. let
se zároveň představí nedávný přírůstek do muzejní sbírky, klavír vyrobený moravskotřebovskou
firmou „Gebrüder Hansmann“.
Zimní Moravská Třebová
na pohlednici odeslané v roce 1898

maj plnit o Vánocích, ale také průřez jeho tvorbou
jak v koncertní,
tak i muzikálové úpravě v netradiční úpravě
pro symfonický kvartet. V druhé části zazní
vánoční písně spolu s dětským pěveckým sborem
KomoKrák Lanškroun.

Mikuláš s čertem a andělem
na kresbě Vladimíra Čadílka.

Silvestrovský ohňostroj

31.12. pátek,18.00, náměstí T.G. Masaryka

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Prosinec 2010
Litomyšl

3. 12. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Koncert: Dan Bárta a Robert Balzar Trio
5. 12. od 10.00 hod. / nový kostel Církve bratrské
První nedělní bohoslužba a den otevřených dveří
Po bohoslužbě bude kostel až do 17.00 hod. volně
přístupný návštěvníkům,
Od 17.00 hod. koncert křesťanských skupin Angles a Blabovy stromy.
Adventní neděle / Zámecké návrší
Každou adventní neděli je na zámku, v zámeckém
sklepení a v regionálním muzeu připraven bohatý
program.

Svitavy

5. 12. od 9.00 – 16.00 hod. / různá místa ve městě
Vánoce ve Svitavách
Vánoční jarmark na nám. Míru, zvyky a obyčeje
v městském muzeu, marcipánové Vánoce v Ottendorferově domě... a mnoho dalšího.
7. 12. od 19.30 hod. / Fabrika
Koncert: ČECHOMOR – Kooperativa Tour
Host: Ewa Farna
10. 12. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: 4TET
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička

11. 12. od 17.00 hod. / Divadelní klub
Více než koledy
Kapely: Pavel Jakub Ryba Band, Vložte kočku,
Nil, Rachot strojů, Houba, NVÚ
13. 12. od 19.00 hod. / Tylův dům
Tomio Okamura a Josef Vojtek – Hvězdy jak je
neznáte
Zábavná talkshow plná pohodového vyprávění
okořeněná písničkami J. Vojtka.
14. 12. od 19.00 hod. / Tylův dům
Vánoční koncert Jakuba Smolíka spolu s dětmi
ze ZUŠ Bystré
18. 12. od 21.00 hod. / Divadelní klub
Koncert: Kurtizány z 25. avenue

Vysoké Mýto

21. 11. – 17. 12. / městská galerie
Salon vysokomýtských fotografů
Výstava fotografů vysokomýtské skupiny Art
Foto.
18. 12. od 20.00 hod. / městský klub
Koncert: XINDL X s kapelou
19. 12. od 16.30 hod. / ve vraclavském kostele
Vánoční koncert + živý betlém
Barokní kancionály Cantus Jaroměř.
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Vánoce v ZUŠ
Kalendářní rok se pomalu ale nezadržitelně chýlí ke svému konci a nejradostnější svátky roku,
Vánoce, jsou již téměř na dosah ruky. K onomu
kouzelnému času příprav, úklidů, shánění dárků
a pečení cukroví patří neodmyslitelně také předvánoční koncerty. Na dva takové bychom Vás touto
cestou chtěli pozvat.
Stejně jako v minulých letech i letos si žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Moravské

Pozvánka na
Vánoční koncert
Hraje:

Moravskotřebovský swingový
orchestr Františka Zeleného
rozšířený o muzikanty z Jevíčského
Big Bandu.
Zpívají: H. Koudelková, K. Jelínek.

Úterý 14. prosince
v 19.00 hodin

v koncertním sále ZUŠ na zámku.
Slovem provází K. Jelínek.
Vstupné dobrovolné

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Třebové připravili (a stále ještě pilně připravují)
bohatý program na Vánoční koncerty, které se
budou konat 21. a 22. 12., oba dva dny v 18.30
v koncertním sále ZUŠ. Program bude stejný po
oba večery.
A na co se můžete těšit? Letošní Vánoční koncerty se ponesou v duchu rock and rollu a moderních
úprav koled. Milovníci hudby si přijdou na své při
poslechu orchestru žáků a učitelů, zpěváků-sólistů
i při poslechu sborů. Ochuzeni nebudou ani příznivci výtvarného oboru naší ZUŠ, neboť ten se

letos stará o skutečně originální výzdobu a taneční
obor zase nabídne několik velmi „živých“ vstupů.
Přijměte proto naše srdečné pozvání na tyto koncerty. Věříme, že společně prožijeme chvíle bezstarostné a klidné předvánoční pohody.
Místenky na oba koncerty budou k dispozici v kanceláři školy na zámku za symbolických
20 Kč od 1. prosince (pondělí – čtvrtek od 14.00
do 17.00 hod.).
Základní umělecká škola

Vánoční koncert

Pozvánka

Nadační fond pro chrámové varhany
a Římsko-katolická farnost Moravská
Třebová Vás srdečně zvou na již tradiční
vánoční koncert, který se uskuteční

na tradiční

26. prosince v 15.30
v Klášterním kostele
na Svitavské ulici.
Chrámový sbor si tentokrát připravil Missa
Pastoralis od F. X. Brixiho, která bude
stěžejním liturgickým zpěvem při letošní
půlnoční mši sv. 24. 12. ve 24.00.
Celý program koncertu se ponese v duchu
českého baroka, zazní také známé vánoční
zpěvy od A. V. Michny z Otradovic a další
české lidové koledy.
Vstupné dobrovolné bude věnováno na
opravu varhan ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie na Kostelním nám.

Mikulášskou
zábavu
v sobotu 4. prosince 2010 od 19.30
v sále domu AČR „Na Písku“ k tanci
a poslechu hraje skupina Domino
p. Beyera, pro radost vystoupí skupina
„Poupata“ – občerstvení zajištěno
Vstupné: 30 Kč, místenka: 20 Kč
Předprodej vstupenek:
Textil-Galanterie – paní Věra Vachová,
náměstí TGM 21
Srdečně zve Městská organizace KSČM.
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Betlémské světlo
V čase předvánočním putuje napříč Evropou
plamínek, zažehlý v rodišti Ježíše Krista.
I letos tento symbol
klidu, míru, lásky, porozumění a naděje
přivezeme do Moravské Třebové.
Sdělujeme proto všem, kteří si toto světélko chtějí
přenést do svých domovů,
že k nám dorazí

v neděli 19. prosince v 17 hodin

(park před muzeem, svíčky nebo lampičky s sebou).
Plamínek bude poté hořet také v klášterním kostele Sv. Josefa na ul. Svitavské.
Zájemcům, kteří do uvedeného termínu zanechají své adresy ve schránkách
k tomu určených v moravskotřebovských kostelech, přineseme Betlémské světlo
až domů (Mor. Třebová a sousední obce, popis cesty vítán).

Moravskotřebovští skauti

Dům dětí a mládeže Mor. Třebová, Zdravé město Moravská Třebová,
Kulturní služby Moravská Třebová a humanitární organizace ADRA pořádají
akci

JEŽÍŠEK DĚTEM
A PRO DĚTI
Zveme všechny děti, které chtějí
 odeslat svůj dopis Ježíškovi NEBESKÝM FAXEM a vidět andílka
 strávit pěkné odpoledne plné koled a vánoční atmosféry

17.12.2010 v 16.00 hodin
do dvorany muzea v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Všechny děti, které budou mít napsaný dopis Ježíškovi dostanou krásný dáreček.
(dopis bude možno napsat přímo na místě)

A protože je krásné dárky dostávat, ale
také dávat, chtěli bychom všechny děti
poprosit, aby s sebou přinesly nějakou
pěknou nerozbitou hračku, se kterou si již
nehrají a chtěly by ji věnovat dětem
do nemocnice v Keni, zabalily ji do
průhledné fólie a přibalily lísteček se
svým jménem.

Moc

těšíme

a

děkujeme
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Osudy moravskotřebovského okresu
Letos uplynulo 50 let od reformy veřejné správy,
v jejímž důsledku Moravská Třebová přestala být
po 110 letech okresním městem a zároveň se „přesunula“ z Moravy do Čech.

území ukončena už 4. prosince 1918, v oblastech
s českou menšinou až v červnu 1920, po závěrečném sjezdu menšinových národních výborů v Zábřehu.
Republika v podstatě převzala rakouský systém
politické správy. V roce 1920 došlo k neúspěšnéPo roce 1848
mu pokusu o zavedení župního systému v českých
Moderní státní správa začala být v habsburské mozemích. Okresní hejtmanství byla roku 1922
narchii vytvářena po zrušení poddanství
přejmenována na okresní správy politické
v roce 1848. Základní územní jednotkou
(německy „die politische Bezirksverwalse tehdy staly tzv. politické okresy, vyštung“). Jejich autoritu měli podšími jednotkami kraje a země.
pořit dosazovaní důvěrníci,
Do konce roku 1849 vykozastupující
jednotlivé
návaly veřejnou správu
politické strany. Pro
patrimoniální úřady,
potřeby okresní správy
ovšem na státní útraty.
politické v Morav1. ledna 1850 vstouské Třebové byla ve
pila v platnost nová
dvacátých letech poorganizace postátstavena nová repreněné veřejné sprázentativní budova ve
vy, v níž politické
Svitavské ulici. Zákon
úřady první instance
o organizaci politické
představovala okresní
správy, který vstoupil
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Moravská Třebová se
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ho hejtmanství (německy
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„die Bezirkshauptmann(německy „die Beschaft“), které řídilo
zirksbehörde“).
politický okres, tvoDošlo také k fakřený soudními okretickému
oslabení
sy Moravská Třebosamosprávy
(okresní
vá, Jevíčko a Svitavy.
hejtman byl zároveň
K politickému okresu
Vývěsní štít berního referátu okresního hejtmanství
předsedou
okresního
příslušelo 99 obcí – 39
v Moravské Třebové
zastupitelstva,…) a pov soudním okrese Mosílení pravomoci správních orgánů v trestních záravská Třebová, 42 v soudním okrese Jevíčko a 18
ležitostech.
v soudním okrese Svitavy. Politický okres Moravská Třebová byl součástí brněnského kraje. Okresní úřady byly umístěny do budovy radnice.
Po připojení k Německu
V období tzv. bachovského absolutismu, roku
Po začlenění Moravskotřebovska a Svitavska do
1855 byla okresní hejtmanství nahrazena smíšeříšské župy sudetské (Reichsgau Sudetenland) byl
nými okresními úřady, zřízenými v sídlech jedv Moravské Třebové jako centru tzv. venkovského
notlivých soudních okresů, které působily jak
okresu („der Landkreis“) zřízen úřad tzv. landráv politické správě, tak i v soudnictví a záležitosta („der Landratamt“), který prakticky navazoval
tech berních a pokladních. Zákonem z 19. května
na prvorepublikový okresní úřad. Byl podřízen
1868 byla obnovena okresní hejtmanství jako orvládnímu prezidentovi v Opavě. Součástí mogány první instance politické správy, od které bylo
ravskotřebovského venkovského okresu se stala
opět odděleno soudnictví. Kraje, zrušené roku
naprostá většina obcí bývalého soudního okresu
1862, obnoveny nebyly, takže okresní hejtmanství
s výjimkou Bohdalova, Pěčíkova, Petrůvky a Unev Moravské Třebové podléhalo přímo místodržirázky, které byly připojeny k politickému okresu
telství v Brně.
Litovel. Jiné obce byly naopak převedeny z poliHranice politického okresu se tehdy příliš nemětického okresu Litovel (Brodek, Dešná, Labutice,
nily. V roce 1869 přešlo Rozhraní do politického
Lhota, Runářov a Skřípov) a soudního okresu Jeokresu Boskovice. Roku 1875 byl k okresu připovíčko (Biskupice, Březinky, Derflík – dnešní Vísjen Třebařov a roku 1883 Koruna.
ka u Jevíčka, Chornice, Slatina, Šubířov a Zadní
Arnoštov) k landrátu Moravská Třebová.

V samostatném Československu

Prvním zákonem československého státu se stal
tzv. recepční zákon, jímž byla zajištěna kontinuita s rakousko-uherským právním řádem a veřejnou správou. Bezprostředně po převratu si ovšem
pravomoci orgánů politické správy osobovaly národní výbory. Správu soudního okresu Moravská
Třebová převzal národní výbor v Jevíčku. Následovalo období neustálých kompetenčních sporů mezi národním výborem a okresním hejtmanstvím. Činnost národních výborů byla na většině

Po druhé světové válce
V květnu 1945 bylo obnoveno administrativní členění z předmnichovského období s tím, že místo
bývalých okresních úřadů budou novými státními úřady na této úrovni okresní národní výbory spojující samosprávu s výkonem státní moci.
Roku 1945 byl obnoven okres Moravská Třebová
s obvodem z roku 1938. Řídícím orgánem se stal
okresní národní výbor, který podléhal zemskému
národnímu výboru v Brně.

Roku 1949 byly dosavadní historické země jako
územně správní jednotka nahrazeny 19 kraji. Vytvoření krajů vyžadovalo reorganizaci okresů.
V jejím rámci byl zřízen také Okresní národní
výbor ve Svitavách, ke kterému byly přičleněny
některé obce okresů Moravská Třebová a Litomyšl. Oba okresy – moravskotřebovský a svitavský –
byly začleněny do Brněnského kraje. ONV v Moravské Třebové řídil 64 obcí – k obcím bývalého
soudního okresu Moravská Třebová s výjimkou
Pohledů a Horní Rudné (připojeny ke svitavskému okresu) byla připojena většina obcí soudního
okresu Jevíčko – s výjimkou obcí Deštné a Želivska připojených k okresu Svitavy, Horního Štěpánova a Světlé připojených k okresu Boskovice
a Kladek připojených k okresu Litovel – a obec
Vranová z politického okresu Zábřeh.

Reforma veřejné správy v roce 1960
Zákonem č. 36/1960 Sb. o územním členění státu
vzniklo místo dosavadních 19 krajů a 306 okresů
a obvodů na území Československa 10 krajů (Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Severomoravský, Jihomoravský, Západoslovenský, Středoslovenský a Východoslovenský)
a 108 okresů. Okresní národní výbor v Moravské
Třebové byl zrušen a většina obcí okresu byla přičleněna k nově vytvořenému okresu Svitavy, který
patřil do Východočeského kraje. Součástí svitavského okresu se stala také většina obcí rovněž zrušených
okresů Litomyšl a Polička. 12 obcí v jižní části moravskotřebovského okresu (Jevíčsko) přešlo do okresu Blansko a Šubířov do okresu Prostějov.

Po listopadu 1989
Při reformě veřejné správy v roce 1990 byla zrušena soustava národních výborů. Byly vytvořeny
okresní úřady jako územní správní úřady vykonávající pouze státní správu. V roce 2000, v průběhu
přípravy nového krajského zřízení, žádaly obce
Moravskotřebovska a Jevíčska vytvoření okresu
Moravská Třebová tak, jak existoval do roku 1960
a jeho začlenění do Brněnského nebo Olomouckého kraje. Od prosazení tohoto záměru však bylo
posléze upuštěno.
Reorganizací státní správy v roce 2002 byly zrušeny okresní úřady a oblast někdejšího svitavského okresu připadla nově vzniklému Pardubickému
kraji. Po 1. lednu 2003 zůstaly okresy územními
obvody soudů, státních zastupitelství, některých
organizačních jednotek Policie České republiky,
případně jiných státních institucí. Nadále se používají jako statistická jednotka. Kompetence okresních úřadů převzaly zčásti krajské úřady a zčásti
obecní úřady obcí s rozšířenou působností státní
správy. Moravská Třebová je obcí s rozšířenou
působností pro obce Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky,
Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka,
Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice,
Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota. Plní tak podobnou funkci
jako v dobách, kdy byla okresním městem.
-jm-
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Oblastní charita
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 6. 12. v refektáři františkánského kláštera v 10.00 hod.
Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve středu 8. 12. ve 14.00
hod od domu Sociálních služeb na ul. Svitavské.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy v pátek
od 15.00 do 17.00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 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.
Festival Nad oblaky
Velké finále 1. ročníku celostátního pěveckého festivalu pro
handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou se uskutečnilo 22. 10. v sále Moravské filharmonie v Olomouci za osobní účasti patronů Moniky Absolonové a Alana
Bastiena. Přijela také kmotra festivalu Kateřina Kornová. Naši
klienti se mohli radovat hned 2x. Jednak proto, že jejich výtvarná díla byla vybrána mezi 20 nejlepších prací a byla vystavena na vernisáži a také proto, že mezi 5 nejlepších ze 100
zaslaných nahrávek z celé republiky, se probojovala Danka
Podhorná v pěvecké soutěži. Všichni klienti přijeli na slavnostní finále Danku podpořit a na vlastní kůži mohli prožít skvělou
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atmosféru, která v sále panovala. Více o festivalu se dozvíte na
www.nadoblaky.cz.
Svatomartinské veselí
Svatomartinské hody byly časem hodování a bujného veselí.
Vždyť je to období, kdy sklizeň již byla v bezpečí pod střechou
a za dveřmi už čekal klidný Advent s předvánočním půstem.
A tento příjemný zvyk dobrého jídla a pití a setkání s přáteli přetrval do dnešní doby. Tato lidová tradice nás inspirovala
a proto jsme se rozhodli uspořádat 11. 11. akci pod názvem
„Svatomartinské veselí“. Akce byla určena pro handicapované
osoby, ale nejen pro ně.
Osobní záštitu této akci poskytl hejtman Pardubického kraje
pan Radko Martínek včetně finanční podpory.
Pozvání přijali uživatelé soc. služeb z charity Nové Hrady,
Domova na rozcestí ze Svitav, Domova u studánky z Anenské
Studánky, Speciální školy v M. Třebové, nově zvolení zastupitelé města M. Třebová spolu se starostou panem Izákem, sponzoři a všichni, co nás jakýmkoli způsobem podporují.
Celou akci vtipně moderoval Martin Fojtíček s „Petruší“. Jejich chůze na chůdách a jiné veselé kousky navodily uvolněnou
atmosféru. Program obohatilo vystoupení uživatelů DS Domeček a STD Ulita ve stylu country, ukázka bojového umění žáků
VSŠ a VOŠ MO a „hiphopová vložka“ v podání dvou studentů
vojenské školy. Jako poslední vystoupila skupina Fiach bán,
která zatančila ukázku irských tanců.
Mezi jednotlivými vystoupeními hrála skupina Domino. O tom,

Zprávičky z Mladějova

Poděkování

I přes poněkud nepříznivé jarní počasí navštívilo Průmyslové muzeum v Mladějově v letošním
roce cca 10 000 návštěvníků, z nichž téměř 6 000
se svezlo parním vláčkem na historické úzkorozchodné trati, postavené v roce 1918.
Muzeum i dráha jsou v provozu díky 20 dobrovolným pracovníkům, kteří se této činnosti věnují
ve svém volném čase zcela zdarma. I proto děkujeme vedení města, že podporuje naše muzeum.
Finanční příspěvky byly v letošním roce využity
k výrobě propagačních materiálů a k nákupu nových autobaterií do našich historických dieslových lokomotiv.
I po ukončení sezóny se za branami muzea ruch
nezastavil. Pokud počasí dovolí, pokračujeme
v pracích na trati. V případě nepříznivého počasí
se stěhujeme do dílen, kde připravujeme historické parní lokomotivy na další sezónu. www.mladejov.cz.
Miloš Kopřiva,
předseda Mladějovské průmyslové dráhy

Moravskotřebovský pěvecký sbor Fermáta obdržel
i pro letošní rok od vedení města finanční podporu pro svoji činnost. Takto získané prostředky byly
mimo jiné využity na setkání čtyř sborů a jejich
společné vystoupení v Kulturním domě v Boršově.
Fermáta pravidelně vystupuje při různých příležitostech ve městě i okolí. Nejbližší akcí jsou předvánoční koncerty, zpestření programu při rozsvěcení
vánočního stromu na náměstí, účast na vánočním
koncertu ZUŠ. Vyvrcholením letošní činnosti sboru bude prosincový zájezd do partnerského města
Vlaardingen. Také tam budeme vystupovat na řadě
předvánočních koncertů. Všechny zpěváky samozřejmě těší zájem publika a neméně také zájem
představitelů města vyjadřovaný finanční podporou, bez které by činnost pěveckého sboru byla
mnohem obtížnější. Rádi bychom proto touto cestou vyjádřili představitelům města svoje poděkování.
Jaroslav Jarůšek,
předseda občanského sdružení Fermáta
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že hráli výborně, svědčil plný parket hned od první písničky.
Akci jsme mohli uskutečnit díky podpoře VSŠ a VOŠ MO
v Mor. Třebové, která nám zdarma poskytla sál Na Písku a zároveň její žáci vypomohli při pořadatelské službě. Náš dík patří
skupině Domino, která nám věnovala svůj čas, síly a aparaturu
zcela zdarma. Všem upřímně děkujeme.
Věříme, že se všichni dobře bavili a veselili a že se nám podařilo obnovit starou lidovou tradici.
Co připravujeme:
Jak se již stalo tradicí, proběhne 6.–9. 1. 2011 v Mor. Třebové
a okolí Tříkrálová sbírka. Případní zájemci, kteří by se chtěli
sbírky zúčastnit, jako koledníci v jednotlivých skupinkách se
mohou obrátit na p. Kouřilovou tel. 731 604 564.
Tříkrálová sbírka bude zakončena 9. 1. 2011 benefičním koncertem v klášterním kostele na Svitavské ul. v 17.00 hod.
Děkujeme všem, kteří jste nás v naší práci během tohoto roku
jakýmkoliv způsobem podpořili, fandili nám a pomáhali nám.
Vždyť jak říká Seneca: „Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“.
Přejeme všem poklidné prožití adventní doby a vánočních
svátků a do Nového roku mnoho zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových
stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zařízeních DS Domeček a STdílny Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Ludmila Dostálová, ředitelka Oblastní charity

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 modlitebně na ulici Dr. Jánského. Všechny pořádané akce
jsou nejen pro naše věřící, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. 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

Nadační fond pro moravskotřebovské varhany vás informuje
Vážení spoluobčané, od první zprávy o vzniku našeho
nadačního fondu pro obnovu moravskotřebovských
varhan uplynuly již tři měsíce a rádi bychom vás informovali, co je u nadačního fondu nového. Předně je
potřeba říci, že vlastní restaurování varhan již začalo.
Pracemi byla pověřena varhanářská firma ORGANA
z Kutné Hory, která je držitelem potřebného certifikátu opravňujícího opravovat tak vzácný nástroj a má
bohaté zkušenosti s potřebnými restaurátorskými pracemi, o čemž svědčí celá řada firmou předložených
referencí v procesu výběrového řízení. Demontáž varhan byla zahájena dne 13. 9. 2010. Než však byly varhany rozebrány a na čas se odmlčely, pro vzpomínku
na jejich původní zvuk a bohatý rozsah, zorganizoval
náš nadační fond slavnostní koncert. Jan Gottwald,
olomoucký dómský varhaník a znalec varhan rozehrál
naplno tento nástroj za pěvecké spolupráce paní Lucie Pudilové a slečny Kateřiny Dostálové.Všichni tři
účinkovali bez nároku na honorář ve prospěch sbírky
na účel nadačního fondu, tedy oprav těchto varhan, za
což jim náleží vřelé poděkování. Avšak stejné poděkování patří vám všem, kteří jste se účastnili tohoto koncertu a přispěli jste prvními dobrovolnými finančními
dary. Výtěžek z koncertu činil 8 197 Kč. Týden nato
proběhla slavností mše svatá za účasti návštěvníků
z Německa. Při této příležitosti byla také umožněna
sbírka na náš účel, a ta přinesla dalších 5 309 Kč. Za
každý takový dar jsme velmi vděčni a srdečně děku-

jeme. Celá operace zrestaurování byla odhadnuta na
téměř 3 800 000 Kč a bude probíhat v postupných
etapách v závislosti na aktuální finanční disponibilitě. V současné době již bylo proinvestováno prvních
300 000 Kč, které obdržel farní úřad od krajského úřadu města Pardubice. První analýza stavu varhan potvrdila, že záchrana byla zahájena na poslední chvíli.
Jak sami restaurátoři v rozhovoru uvedli, tak rozsáhlé
napadení varhan červotočem sami nečekali.
V současné době se snažíme oslovit všechny firmy
a podnikatele našeho města s prosbou o sponzorskou
pomoc. Jako prvnímu jsme svoji žádost předložili dnes již bývalému vedení a zastupitelstvu našeho
města, a naší žádosti bylo vyhověno, obdrželi jsme
dalších 100 000 Kč, opět všem velké poděkování, zejména celé radě města v čele s RNDr. Josefem Ošťádalem. Pevně věříme, že i nově zvolené vedení města
nám bude svojí pomocí příznivě nakloněno.
Chtěli bychom se obrátit i na vás všechny, spoluobčany našeho krásného města. Není malého daru, každý
je vítán, každý může dle svých možností přispět, pokud chce, každý je ceněn a každý bude jednou jistě
odměněn. Sledujte naše informace ve vývěsní skříňce na zdi klášterního kostela. Je připraveno několik
možností, jak se stát sponzorem oprav našich varhan,
a tím se podílet na záchraně našeho společného kulturního dědictví.
Správní rada nadačního fondu

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–So
18:00 hod. klášterní kostel
Ne
9:00 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel

Českobratrská církev evangelická

Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Bohoslužby v prosinci a na Nový rok:
5. 12.
neděle v 9.00 hod. v sále na faře
12. 12.
neděle v 9.00 hod. v sále na faře
19. 12.
neděle v 9.00 hod. v sále na faře
24. 12.	pátek – Štědrý večer bohoslužby ve 22.00
hod. v sále na faře
25. 12.	sobota – 1. vánoční svátek v 9.00 hod.
v sále na faře s vysluhováním Večeře Páně
26. 12.	neděle – 2. vánoční svátek v 9.00 hod.
v sále na faře
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 Třebová každý čtvrtek v 17.00 hod.
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Rádio
slaví už 4 roky od svého
založení!

Na začátku všeho, vysílali dva nadšenci téměř bez
žádné techniky, v podkroví domku jednoho z nich.
Vysílali hlavně pro svoje kamarády a jejich kamarády. To už jsou ale dlouhé 4 roky a od toho se Moravskotřebovský éter hodně změnil. Nyní se můžou
chlubit kvalitním zvukovým zajištěním, hustými
zkušenostmi ale hlavně aktivní členskou základnou čítající přes 20 lidí. To vše za podpory nejen
Domu dětí a mládeže ale i nesčetných řad posluchačů, kteří naše jediné Moravskotřebovské rádio
ženou stále výše a výše. Tomuto 4. výročí bude věnován pořad ve čtvrtek 9. prosince od 17.30, kde si
popovídáme s původními zakladateli rádia. Výročí
jako takové můžete oslavit poslechem klíčových
záznamů ve vysílání 4. prosince odpoledne. Vysílá
se na internetové adrese www.dwd.cz a už se těšíme jak naše 4. výročí společně oslavíme!
Redakce rádia
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové již několik let spolupracuje se speciální školou na
pořádání keramických dílen pro děti. Žáci školy spolu se
svými pedagogy seznámí účastníky dílen s prací s hlínou,
vysvětlí jim různé techniky a pomáhají jim při vlastní realizaci výtvorů. O keramické dílny je mezi dětmi velký zájem.
Nejcennější na celé akci jsou osobní kontakty dětí a společná práce a komunikace. Dílny jsou finančně podporovány
městem Moravská Třebová.
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
Akce na prosinec 2010

1. 12. Obvodní kolo ve Florbale chlapců 8.-9. tříd
– od 14.00 hodin v tělocvičně Gymnázia M. T., účast
nahlaste telefonicky na DDM, soupisky na místě.
3. 12. Mikuláš pro MŠ – 8.00-12.00 hod.
5. 12. Mikulášský karneval – v neděli od 14.00 hod.
ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení
masek, vystoupení kroužků DDM – karate, Solimánky,
C-Walk. Příchod Mikuláše s nebeským doprovodem
(sladkosti pro děti), tombola (5 Kč), diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Zakončení v 16.00
hod.
Akce ve spolupráci s Kulturními službami města.
7. 12. Vánoční šachový turnaj – od 13.00 hodin na
ZŠ Palackého v učebně hudební výchovy ve školní
družině. Kategorie: 1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-7. třída.
8. 12. Okresní kolo ve Florbale chlapců 6.-7.tříd –
od 9.00 hod. v tělocvičně Gymnázia M. T., do soutěže
postupují vítězové z obvodních kol, soupisky na místě.
9. 12. Okresní kolo ve Florbale dívek 6.-7.tříd – od
9.00 hod. v tělocvičně Gymnázia M. T., do soutěže postupují vítězové z obvodních kol, soupisky na místě.
14. 12. Okresní kolo ve Florbale dívek 8.-9.tříd –
od 9.00 hodin v tělocvičně Gymnázia M. T., do soutěže postupují vítězové z obvodních kol, soupisky na
místě.
17. 12. Ježíšek dětem a pro děti – akce pro rodiče
s dětmi od 16.00 hod. ve dvoraně muzea. Srdečně
zveme děti, které si na tuto akci donesou dopis nebo
obrázek pro Ježíška. Je připravený doprovodný program, možnost zakoupení občerstvení, vstup zdarma.
Zakončení v 17.30 hod. Akce ve spolupráci s Kulturními službami, Zdravým Městem M. Třebová a humani-

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 12. – 30. 12. – Gabriela Horčíková – výstava výtvarných prací p. Gabriely Horčíkové. Přístupno v půjčovní
době knihovny (po-čt: 9.00-17.00 hod., so: 9.00-12.00
hod.)
1. 12. – 31. 12. – Prosincová amnestie – Všem nově přihlášeným čtenářům promineme registrační poplatky na r.
2010.
7. 12. – Arménie, Gruzie – Cestopisná přednáška, lektorka – Bc. Hana Schreiberová. Začátek v 17.00 hod. v sále
sociálních služeb.
14. 12. – Ladislavova pochoutka – 10. ročník soutěže
o nejchutnější vánoční cukroví. Každý soutěžící přinese na
soutěžní setkání s sebou recept a nejméně 5–10 ks jednoho
druhu cukroví. Porotu budou tvořit přítomní návštěvníci a ti
vyberou cukroví, které nejvíce chutnalo a získá označení
Ladislavova pochoutka 2010. Na vítěze čeká knižní odměna. Začátek je v 17.00 hod. v MěK.
Knihovna dětem
1. 12. – 31. 12. – Dětské knihy s vánoční slevou – prodejní výstava dětských knih nakladatelství Thovt. Netradiční
knihy pro menší děti – jazykové příručky, naučná literatura i beletrie, kalendáře. Na všechny knihy velká vánoční
sleva!
1. 12. – 24. 12. – Adventní kalendář – až do Štědrého dne
je pro děti v knihovně připraven adventní kalendář. Drobný
dáreček si z něj odnese malý čtenář, který přijde na dětské
oddělení jako první a půjčí si nějakou knihu nebo časopis.
Otevřeno máme každý den, kromě pátku a neděle, vždy od
12.00 do 17.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
1. 12. – 21. 3. – Pomáháme Domečku – po tři roky organizovala knihovna v zimním čase lekce ručních prací pro
děti a mládež. Jejich výsledkem byla nejdelší moravskotřebovská šála (předána městskému muzeu), háčkované plédy
a ručně vyšívané ubrusy, z kterých se mohou těšit klienti
denního stacionáře Domeček.
V letošním roce budeme Domečku pomáhat stříhat látkové
proužky pro tkaní. Chcete-li se zapojit, přijďte sami nebo
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se svými dětmi a vnoučaty do knihovny. Materiál i nůžky
budeme mít připraveny, stačí stříhat, stříhat a stříhat. Až se
prostříháme do jara! Máte-li nějaké nepotřebné látky, vezměte je s sebou. Za váš dar předem děkujeme. O průběhu
celé akce vás budeme informovat.
6. 12. – Mikuláš v knihovně – kolem 16. hodiny zavítá do městské knihovny Mikuláš. Přinese dětem k půjčení
spoustu nových knížek. Děti, které mu přednesou nějakou
básničku, zazpívají nebo zahrají na nějaký hudební nástroj,
dostanou drobný dárek. Než Mikuláš dorazí, společně se
zaposloucháme do hudby, zazpíváme si, naučíme se nové
básničky. Nebo si budeme kreslit, hrát, předčítat, abychom
si zkrátili čekání.
Tvořivé středy
1. 12. Andílek, 8. 12. Přání k Vánocům,
15. 12. Tašky na dárek, 22. 12. – Hvězdičky
Začátek je vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK.
Šikovné děti mezi námi – 14. 12. – Vánoční přáníčko,
začátek ve 15.00 hod.v dětském oddělení.
Škola naruby – Dne 27. 11. 2010 odstartovala Městská
knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové celoroční soutěž pro rodiče a děti nazvanou Škola naruby. Jejím smyslem je oživit zájem rodičů a dětí o společné čtení.
Soutěž je podporována Klubem dětských knihoven SKIP ČR
a nadací Celé Česko čte dětem.
Soutěžící obdrží zdarma deníčky, do kterých si budou zapisovat vše, co společně přečtou. Děti hlasité čtení rodičům
oznámkují a podepíší. Své zážitky z četby mohou ještě vyjádřit obrázkem, pochvalou či poznámkou.
MěK uspořádá v průběhu soutěže společná setkání dětí a rodičů, aby si mohli sdělovat své zážitky o přečtených knihách.
Dále připraví pro soutěžící seznamy vhodné dětské literatury, nabídne výstavu knižních novinek pro děti. Soutěž bude
ukončena koncem r. 2011, ke Dni pro dětskou knihu, kdy
byla zahájena. Nejlepší „čtecí“ rodiny budou odměněny.

tární organizací ADRA. Bližší informace na plakátech
a v DDM.
Vánoční prázdniny v DDM
27. 12. Turnaj ve stolních hrách (karty, člověče nezlob se, kostky aj.) – dopoledne od 10.00 do 12.00
hod. a odpoledne od 13.00 do 15.00 hod. Účastníci obdrží diplomy a pro výherce jsou připravené ceny. S sebou přezůvky, dobrou náladu a partu kamarádů, kteří
rádi soutěží a baví se.
28. 12. Silvestrovské občerstvení – dopoledne od
10.00 do 12.00 hod. a odpoledne od 13.00 do 15.00
hod. (jednohubky, chlebíčky, koktejly pro děti). S sebou přezůvky, krabičku na odnesení občerstvení, 20
Kč). Malé děti v doprovodu rodičů. Účast nahlásit telefonicky do 22. 12. – z důvodu zajištění surovin.
29. 12. Quilling – papírový filigrán je umění využívající proužků papíru. Pomocí nich můžete vytvořit krásný a originální obrazec. Dopoledne od 10.00 do 12.00
hod. a odpoledne od 13.00 do 15.00 hod. Přezůvky
s sebou.

Letní činnost

S DDM opět do Chorvatska
DDM pořádá pro rodiče a prarodiče s dětmi Prázdninový 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 stanech
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.
My všichni jsme Východočeši
Městská knihovna Ladislava z Boskovic se připojuje k soutěži východočeského Klubu dětských knihoven SKIP ČR
a vyhlašuje místní kolo soutěže My všichni jsme Východočeši. Soutěž je určena žákům druhého stupně ZŠ a víceletého
gymnázia a potrvá do dubna r. 2011. Děti budou ve 4 etapách
dostávat otázky z oblasti historie, památek, přírody a osobností východních Čech. Na vítěze čekají odměny a možnost zúčastnit se celokrajského kola soutěže koncem května
v Rokytnici v Orlických horách. Bližší informace získáte
v knihovně a na webových stránkách knihovny.
Vánoční dárek z knihovny
Originální vánoční dárek můžete dostat v Městské knihovně
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Jedná se o dárkový poukaz. Jeho zakoupením darujete svým blízkým, přátelům či známým čtenářský průkaz a registraci na r. 2011.
Svým dárkem určitě potěšíte.
Kamila Moučková v Moravské Třebové
Dne 12. 11. uspořádala MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové besedu s p. Kamilou Moučkovou. Spolu se
známou hlasatelkou přijela spisovatelka Petra Braunová.
Obě představily svou společnou knihu „Nejsem žádná lvice“. Úryvky z knihy doplňovala p. Moučková vzpomínkami
na své dětství, profesní i soukromý život. Všechny přítomné

posluchače nadchla svou vitalitou a energií, které má na rozdávání a také je rozdávala! Setkání s touto statečnou ženou
a populární moderátorkou bylo pro návštěvníky velkým zážitkem a obohacením!
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Gymnázium – projektová konference
projektu „S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí“
se konala 8. listopadu v prostorách dvorany
Městského muzea za účasti rodičů, učitelů
a žáků. Zúčastnili se také učitelé z referenčních
škol, kteří na projektu spolupracují jako ověřovatelé výstupů klíčových aktivit. Odborná
představení všech klíčových aktivit byla zpestřena vystoupením našich malých umělců z dra-

Kukátko

Ve čtvrtek 4. listopadu ožilo v dopoledních hodinách muzeum v  Mor. Třebové dětmi. Probíhal zde
5. ročník krajské přehlídky malých divadelních
forem KUKÁTKO, který pořádala Speciální ZŠ,
MŠ a PrŠ Mor. Třebová. V muzeu vystoupilo 130
dětí se svými hereckými a pohybovými čísly (Karkulka, Skřítkové, Večerníček Pohádka o zakleté trumpetě, Capoira, Čardáš apod.). Vystoupení
bylo celkem 14 a všechna byla nadmíru zajímavá
a úspěšná. Největší odměnou všem byl bouřlivý

matického kroužku. Konference byla ukončena bohatou neformální diskusí a workshopy.
Dále byl náš projekt vybrán zprostředkujícím subjektem OP VK k prezentaci úspěšných projektů na
krajské konferenci 22. 11. 2010 v Pardubicích.
RNDr. Alena Plocová, vedoucí projektu ESF

Pedagogové a děti ZŠ Palackého 1351
v Moravské Třebové zvou na

Den otevřených dveří,

který proběhne dne 9. prosince. 2010 od
8.00 do 12.00 hodin. V tomto čase budou
moci zájemci navštívit jimi zvolené vyučovací
hodiny. Zpřístupněny budou i prostory školní
družiny. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vedení školy ZŠ Palackého
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TERVE TŠEKKI!
Tento pozdrav jsme slyšeli první týden v listopadu
hned několikrát denně. Skupina studentů moravskotřebovského gymnázia totiž zúročila svou roční tvůrčí práci a za podpory města Moravská Třebová a grantového programu Pardubického kraje
vyrazila do Finska, země sobů, jezer, můmínků
a tisíce saun.
Soba jsme sice nepotkali, ale všeho ostatního jsme
si užili do sytosti. Ovšem až po práci. Denně jsme
absolvovali několik hodin projektových aktivit
jak ve škole, tak v terénu: vymýšleli jsme, tvořili,
hledali, komunikovali, až nás z toho večer hlava
bolela. Veškerá výuka, činnosti i výlety probíhaly
v angličtině, někteří se snažili proniknout i do tajů
jazyka finského. Takže po krásně vyčerpávajícím
týdnu jsme se trochu smutně loučili „Näkemiin Suomi“ a veseleji dodávali „Nähdään!“ (uvidíme se!),
protože na jaře přijedou naši finští přátelé k nám do
Moravské Třebové, abychom pokračovali v úspěšné spolupráci a vzájemném vzdělávání.
Iva Kodešová, vedoucí projektu

Výměnný pobyt žáků ISŠ na Slovensku

potlesk publika a sladká odměna v podobě velkých
dortů. Tato akce bývá každoročně velmi oblíbená
a byla úspěšná i v letošním roce. Zúčastnilo se jí
celkem 8 speciálních a praktických základních
škol Pardubického kraje a základní školy speciální
z Blanska a z Brna. Její účastníci se velmi rádi do
našeho města vrací a těší se na další ročníky.
Akci finančně podpořilo město Moravská Třebová.
Mgr. Alice Moravcová,
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová

Poděkování Městu
Moravská Třebová

Žáci 5. B, kteří jsou členy flétnového souboru
naší školy, absolvovali v uplynulém školním roce
mnoho vystoupení. Vrcholem pro ně byl čtyřdenní zájezd do německého Sonnefeldu, o němž
vyšel samostatný článek v jednom z předchozích
čísel zpravodaje.
Letos tato třída končí první stupeň se svým třídním učitelem. Určitě se budeme snažit i v příštích létech pokračovat ve svých vystoupeních.
Všichni v naší škole doufáme, že žáci s příchodem na vyšší stupeň nepověsí flétny na hřebík.
Tato činnost a především zmiňovaný zájezd do
Německa by nebyly možné bez finanční podpory
Města Moravská Třebová a bez podpory rodičů.
Děkujeme tímto Městu Moravská Třebová za
podporu a těšíme se na další spolupráci.
Jaroslav Jarůšek, třídní učitel a vedoucí souboru

V neděli 3. 10. se na cestu za poznáním výuky na
škole stejného zaměření, ale v jiném státě, vydalo
šest žákyň a pedagogický doprovod učebního oboru
kuchař-číšník. Po dobu sedmi dní si žákyně vyměňovaly své znalosti s žáky Hotelové školy v Žiáru
nad Hronom. Tento výměnný pobyt byl zaměřen na
výměnu zkušeností, dovedností a prací na odborném
výcviku a uskutečnil se za podpory města Moravská
Třebová.
A jak celý pobyt probíhal?
Nejprve jsme se seznámili se školou, městem a krásným okolím. V průběhu celého týdne se žákyně zapojily do obsluhy hostů školní restaurace, podílely
se na přípravě jídel v kuchyni odborného výcviku.

Pro strávníky byla připravována typická jídla české
a moravské kuchyně, včetně předkrmů a dezertů.
Sobotní program byl zpestřen přípravou a obsluhou
krajové slovenské svatby. Žákyně tak získaly zkušenosti jak s přípravou a výzdobou sálu, tak i obsluhou
svatebčanů.
Partnerská škola ze Žiáru nad Hronom navštíví naše
město a naši školu v dubnu příštího roku, kdy zde
budou probíhat Dny slovenské kultury. Výměnné
pobyty žáků mezi školami trvají již 4 roky a obě
školy hodnotí spolupráci kladně a těší se na další
setkání.
Renata Částková, učitelka odborného výcviku
Red. upraveno

Poděkování

Základní škola, Čs. Armády 179
pořádá
Dne 16. prosince 2010

S nástupem každého nového školního roku se znovu přesvědčuji, že ne všem spoluobčanům je lhostejný život našich dětí, postižených ať již mentálně, tělesně či sociálně. Již mnoho let se setkávám
s výraznou finanční, materiální i morální podporou,
které se nám dostává od firmy OR CZ, zastoupenou panem Ing. Václavem Mačátem. Jeho pochopení pro potřeby našich dětí a vstřícnost paní Vopařilové, která tuto podporu osobně realizuje, nám
umožňují uskutečňovat řadu aktivit, které by pro
nás jinak zůstaly nedostupnými. Díky této podpoře
můžeme pořádat výlety, návštěvy kina, návštěvy
bowlingu i nejrůznější soutěže v rámci zájmové
a rekreační činnosti na internátě. Za to vše upřímně
děkuji jménem svým i v zastoupení našich dětí!
Eva Kopunczová,
vychovatelka Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ

Den otevřených dveří
Základní škola Kostelní náměstí 21 v Moravské
Třebové zve na Den otevřených dveří: 14. 12.
V době od 8.00 do 15.00 hodin můžete navštívit
naši školu a shlédnout ukázkové hodiny výuky
(8.00-10.00 hod.) nebo projít celý areál školy
s paní ředitelkou – začátky prohlídek v 8.00,
10.00, 12.00 a 14.00 hodin – sraz u hlavního
vchodu školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V době od 8.00 do 11.30 hodin bude probíhat projektové vyučování.
V době od 13.30 do 15.00 hodin se uskuteční „Dětský vánoční jarmark“ – přijďte se
podívat a dobře nakoupit.

Menšiny mezi námi
Pátek 22. října byl pro žáky 8. tříd příjemnou změnou. Prostřednictvím workshopů, které pro nás
připravila vzdělávací organizace Romea z Prahy,
jsme měli možnost seznámit se s životem lidí,
kteří se z různých důvodů přistěhovali do České
republiky a žijí s námi jako minorita. Vyprávěli
nám o svých pocitech, které je provázejí během
života v naší zemi. A hlavně – přiblížili nám svůj
svět prostřednictvím prezentace kultur.
Setkali jsme se sympatickými lidmi z Gruzie,
Iráku a z Polska. Měli jsme možnost naučit se
písně v jejich rodném jazyce, poznali jsme jejich písmo, trochu také způsob života. Zajímavé
bylo i to, jak nám naši noví přátelé předvedli, jak
uspávají maminky své děti v různých zemích.
Určitě vždycky s láskou, ale v různých kulturách
úplně jinak.
Žáci 8. ročníku ZŠ Palackého
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Vyhlášení soutěže o nejlepší sportovce Svitavského regionu za rok 2010 Zumba je když…
Pořadatel: ČSTV – Regionální sdružení sportů Svitavy, Deník Svitavska, Města Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Jevíčko, Bystré a Březová.
Nominace: TJ-SK a svazy regionu Svitavská, sportovní občanská sdružení Svitavska, novináři, sportovní osobnosti, starostové měst + sponzoři, čtenáři.
Základní podmínkou je členství v TJ/SK v regionu
Svitavska.
Kategorie:
a) jednotlivci (uveden počet hodnocených sportovců)
– Žáci 5, Dorost 5, Dospělí 5, Veteráni 3, Trenéři 3,
Handicapovaní 1, Mimořádný výkon 1, Krajánek 1,
Zvláštní cena RSS Svitavy. U kategorie jednotlivci se
bude určovat pořadí 1 až 5.
b) kolektivy: Žáci 3, Dorost 3, Dospělí 3. U kategorie
družstva bude hodnocení bez pořadí.

Návrhy na ocenění sportovců, družstev, trenérů
musí obsahovat:
*jméno, rok narození, místo trvalého pobytu, pouze
město nebo obec
*příslušnost k TJ/SK či občanskému sdružení
*výčet sportovních výsledků a umístnění v uvedených
soutěží za rok 2010
*zhodnocení činnosti trenéra na zvláštní ocenění.
Nominace sportovců je možná za dosažené sportovní
výsledky v roce 2010, za přední místa ve světových, evropských a domácích soutěžích. Nominace zasílejte
do 15. 1. 2011 na e-mail: rss.sy@seznam.cz.
Anketa bude vyhlášena na slavnostním galavečeru dne
1. 2. 2011 od 18.00 hod. v Tylově domě v Poličce.
Kontakt: RSS Svitavy tel. 461 533 725, 603 761 373
Deník Svitavska 461 540 184 , Čok-cz 739 466 101

Cykloman 2010 zná své vítěze

Bilance Cyklomana 2010
Nejméně jednoho závodu se zúčastnilo v průběhu šesti
měsíců (květen–říjen) celkem 282 různých cyklistů, průměrná účast se pohybuje kolem 60 (od 45 do 160). Kdo
chtěl výrazněji uspět, musel se zúčastnit nejméně 7x,
na výběr měl z 10 podniků různého rázu (cross, silnice,
časovka, pelotonový závod, duatlon, triatlon, výjezd do
vrchu aj.). Potěšitelný je rozvoj ženských kategorií, stále větší oblibu získává doprovodný Cyklománek, který
organizovaly Jana Hrbatová a Iva Štěpánková. Letošního 5. ročníku se zúčastnilo 62 malých cyklistů.
Celkové pořadí
1. Boštík Jiří (1961, 657 bodů),
2. Pocsai Sandor (1970, 656 bodů)),
3. Rotter Michal (1971, 651 bodů),
4. Kadidlo Jiří, 5. Doležel Josef, 6. Němčík Martin,
7. Štěpař Petr, 8. Sedláček Tomáš, 9. Soukal Roman,
10. Schneider Luděk.
Nejlepší ženou v absolutním pořadí byla Bedřiška
Schneiderová – 15. místo (loni 20.).
Kompletní výsledky viz www.cykloman.cz.
Dodejme, že veřejné uznání patří též Městu Moravská
Třebová za vícestrannou podporu významné sportovní akce a dalším sponzorům (OR CZ, Tauer elektro,
Haka).
„Cyklisté, nelenošte a připravte se na další ročník populárního Cyklomana. Král je mrtev, ať žije král,“ znělo
při odchodu cyklistů a všichni mysleli na rok 2011.

Celoroční seriál Cykloman 2010 skončil slavnostním
večerem. Ten se vrátil do rockového klubu DUKU
DUKU a věru neměl chybu. Více než stovka účastníků
uzavřela cyklistický rok a příjemně se pobavila.
Třebovští se již dávno smířili s tím, že poprvé za devět let jim někdo „ukradl“ triumf. Tím někým ovšem
byla osobnost v cyklistice ne neznámá, naopak – vždyť
v loňské anketě Sportovec okresu získal v kategorii veteránů prvenství. Jiří Boštík, litomyšlský borec se stal
nejuniverzálnějším cyklistou Moravské Třebové.
„Už několik let registruji moravskotřebovský cykloseriál. Letos jsem konečně rozhodl zúčastnit se. Samozřejmě jsem se od začátku do toho pustil s úmyslem obstát
co nelépe. Zdejší cyklisté jsou ale rozdílní, takže když
jsem si dával pozor na jednoho, udolal mě jiný. To však
ve mně podporovalo větší úsilí „neprodat kůži lacino“,
dobré výsledky mě nutily vracet se. Že získám nakonec
celkové prvenství, mě ani ve snu nenapadlo. Se svými
výkony jsem však velmi spokojen,“ poznamenal držitel
obrovitého poháru za celkové prvenství.
Dekorování nejlepších v jednotlivých kategoriích a cyklomana se ujal další z vynikajících cyklistů, reprezentant, účastník MS a LOH v Atlantě – Radek Fořt. Přítomen byl i současný největší talent moravskotřebovské
cyklistiky, který se právě stal členem profistáje Net App
Leopold König ml.

Fotbalový dovětek
Poslední tři kola zbývala do konečného účtu podzimu
v průběhu listopadu. Vzrůstající výkonnost potvrdila všechna moravskotřebovská družstva, byť některá
značně nepřesvědčivě. Béčko zvládlo derby s Kunčinou
(která hostuje na jeho hřišti) a přes porážku v Čisté stalo
se dokonce půlmistrem (s čtyřbodovým náskokem před
Litomyšlí B a Jaroměřicemi). Ačko zajisté využije lepšího jarního losu, aby se pokusilo dostat na přednější
místa. Příliš se nedaří ani mládežnických celkům.
Krajský přebor Pardubického kraje
Choceň B – A muži
3:2
A muži – Načešice
5:0 (2:0)	Branky: Šatník P. 2,
Kozák, Maleňák,
Průběžné pořadí:
8. místo 15 bodů
Okresní přebor Svitavska
B muži – Dolní Újezd B 2:0 (1:0)
B muži – Kunčina
2:0 (0:0) Branky: Rázl, Maleňák
Čistá – B muži
3:0 (1:0)
Průběžné pořadí:
1. místo 27bodů
III. třída Svitavska
Křenov – M. Třebová C 3:0 (1:0)
Průběžné pořadí:
7. místo 12 bodů
Dorost (KP) starší, mladší
SK Litomyšl – Dorost st. 6:1 (3:1)
Průběžné pořadí:
12. místo 11 bodů
Dorost ml. – Lanškroun 0:0
SK Litomyšl – Dorost ml. 8:0 (5:0)
Průběžné pořadí:
12. místo 9 bodů
Žáci (KP) starší, mladší
AFK Chrudim B – Žáci st. 4:2 (3:2)

Vysoké Mýto – Žáci st. 8:0 (5:0)
Žáci st. – FC Junior Pce 1:5 (1:3)
Žáci st. – Česká Třebová 2:2 (0:0)
Průběžné pořadí:
13. místo 10 bodů
Kompletní výsledky viz.
www.vysledky.com/Pardubickykraj.

(Výzva padla na úrodnou půdu)
Je-li aerobik kondiční cvičení při hudbě (a pomineme-li
formu tzv. sportovního aerobiku, zaměřenou na rozvoj
oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a vý-

konnosti), jeho podobou je zumba. Ta má stejný účinek. Zejména ženy mají tuto formu rády, neboť tím řeší
spoustu osobních problémů (vzhled, postavu, psychický
stav - vyrovnanost); jednoduché cviky prováděné v optimálním tempu a nepřerušovaně dokážou divy.
Na ukázkové akci Zumba fitness s Luckou a Markétou
přišla poslední říjnový den do tělocvičny ISŠ sedmdesátka nadšených žen. S mírnou intenzitou vytrvale odbourávaly tuky jako zdroje energie, tekly z nich „potoky“ potu, ale skvělou náladou hýřily neustále, od
začátku až do konce, vědomy si faktu, že vytrvalostní pohybová zátěž přispívá ke zlepšení metabolismu,
adaptaci srdečně-cévního a dýchacího systému, rozvoji pohybového aparátu, ale i nervového systému, tudíž
k pozitivním psychickým změnám. Ženy různého věku
(od 15–50) neodolaly dvouhodinovce superzábavy, aby
cvičitelkám projevily svou vděčnost a slib, že budou se
zúčastňovat pravidelně neboť motto jejich výzvy považují za správné:
Každý den potkáme minimálně jednoho člověka, co
nás naštve, to je život!
Přijďte si pročistit hlavu, pobavit se, načerpat energii
– zumba, to je zábava. Žádné složité krokové variace,
krkolomné pozice, jen hudba, vy a vaše tělo. Zumba je
sportovní aktivita spočívající v kombinaci posilovacích
cviků a tanečních kroků za doprovodu latinsko-americké hudby. Kombinují se taneční prvky z rychlých a vášnivých tanců jako je salsa, merengue, samba, mambo,
flamenco či tango s posilovacími cviky do sestavy. To
vše se opakuje za doprovodu živé a rytmické latinskoamerické hudby.
Zumba finess je pro všechny – mladé i starší, každý
si najde to své.
Výzva padla rozhodně na úrodnou půdu. Posuďte sami.
Každé pondělí od 18.00 hod. ZŠ ČSA velká tělocvična
a čtvrtek od 18.30 hod. a od 19.30 hod. ZŠ ČSA malá
tělocvična. Info www.cvicenisluckou.cz.

Gymnázium boduje v Olympiádě Pardubického kraje
Nový školní rok se rozjel na Gymnáziu naplno nejenom studijně, ale i sportovně. Přestože některé dosažené sportovní výsledky zaostávají za loňskými úspěchy,
jiné je naopak mnohem převyšují:
*ve štafetovém běhu Zátopkova desítka v kategorii
středních škol obsadilo družstvo Gymnázia 1. místo,
v kategorii základních škol skončilo na 2. místě.
*stolní tenisté v kategorii chlapci středních škol druž-

stev zvítězili v obvodním i v okresním kole a v krajském kole, skončili na pěkném 2. místě. Tím získali
7 bodů do IX. ročníku Olympiády Pardubického kraje.
O tento úspěch se zasloužili – Tomáš Riemer, Petr Padyásek a Ondřej Brychta.
*ve stejné kategorii zvítězili žáci Gymnázia v prvním
kole Středoškolské futsalové ligy v tělocvičně ISŠ M.
Třebová nad všemi svými soupeři a postoupili do dalšího kola.
*největšího úspěchu však zatím dosáhli chlapci v nově
vytvořené kategorii VI.A (ročníky narození 1994–1996)
v basketbale. Vyhráli okresní kolo, zvítězili i v krajském
kole v Chrudimi. Vítěz kvalifikace postoupí do republikového finále (Klatovy, prosinec 2010). Družstvo hraje
ve složení: Martin Šmeral, Jakub Grund, David Rouš,
Tomáš Vondrovský, Marek Tkáč, Karel Urbášek, Patrik
Scholze, Leonardo Tesolin a Jan Dokoupil.
*do Vánoc čeká gymnazisty ještě plejáda dalších soutěží (např. 9 florbalových a 4 basketbalové turnaje přímo ve zdejší tělocvičně). Přejme sportovců hodně štěstí
a úspěchů.
(miko)
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König přestoupil k německým profesionálům
Po mnoha úspěších v roce 2010 definitivně přestoupil moravskotřebovský cyklista Leopold König ml. z královéhradecké PSK Whirlpool-Author do německého týmu NetApp.
„Atraktivních možností bylo opravdu několik. Ovšem kývnul
jsem NetAppu, jelikož jejich nabídka pro mě byla nejzajímavější hned po několika stránkách a navíc je to tým s vysokými
ambicemi,“ vysvětlil důvody svého rozhodnutí Leopold König, který v jediném německém profesionálním týmu nastoupí k českému krajanovi Janu Bártovi. Ve světové cyklistice

se připojují ke „kované dvojici“ našich největších cyklistických hvězd Romanu Kreuzigerovi a Františku Raboňovi.
NetApp totiž od nové sezony vstupuje do druhé divize, tedy
mezi profesionální kontinentální týmy, kde byl v předchozích dvou letech také český tým PSK Whirlpool-Author.
NetApp má však ambice otevřít si i bránu Pro Tour. König
by přitom neměl hrát druhé housle. „Pro tým mám být posilou, jelikož vedení se mnou počítá jako s lídrem pro některé
menší etapové závody,“ podotkl Leopold König.

Střelecký klub mládeže
rozšířil své řady

MEZ MČR juniorů – Lukáš mistrem

Od letošního roku mohou nově do střeleckého klubu i malé
děti do deseti let. Při DDM a II. ZŠ Palackého se otevřel
střelecký kroužek, ve kterém děti střílí ze zbraní na optické
střelnici, což představuje nejbezpečnější přípravu střelecké
sportovní mládeže ve světě. Průpravou není pouze střelba,
ale také pohybové aktivity, které simulují střelbu po zátěži.
Vše provádíme hravou formou a do budoucna snad bude
možné navázat LETNÍM BIATLOMEM, který měl v Moravské Třebové dlouholetou tradici.
Letos jsme museli pro velký zájem rozdělit střeleckou mládež do tří skupin: první již zmíněná kategorie do deseti let
(trenéři Tomáš Přidal, Matěj Piňos).

Druhá skupina začátečníci od deseti let a třetí pokročilí –
zkušení sportovci z předchozích let. Hlavní trenér Tomáš
Přidal, zástupce trenéra Dominik Žák a Zdeněk Henzl.
Jelikož počet dětí letos přesáhl 50 členů jsem rád, že výraznou pomocí jsou jako asistenti i dlouholetí členové střeleckého klubu mládeže.
Silné zázemí máme díky možnosti využití všech střelnic
v Moravské Třebové. Nejen ve vlastnictví BTS a AVZO,
ale především střelnic v areálu Vojenské SŠ. Tímto děkuji veliteli školy a správci střelnic za bezplatné poskytnutí
těchto prostor.
Tomáš Přidal, trenér

Aerobic studio

ul. K. Čapka 1459, Moravská Třebová (v přízemí budovy
„Centrum zdravé výživy“ za autobusovým nádražím) nabízí víkendové semináře:
Aerobic
11. 12. od 16.00 – 19.00
Flamenco
12. 12. od 14.00 – 17.00
Zumba party
18. 12. od 16.00 – 19.00
Orient
19. 12. od 14.00 – 17.00
Cena každého semináře – 200 Kč.
3. 1. 2011 proběhnou zápisy do kurzů (10 lekcí):
Aerobic děti 5–7
14.15 cena kurzu 400 Kč
Aerobic dívky 8–10
14.30 cena kurzu 400 Kč
Aerobic dívky 11–13
14.45 cena kurzu 400 Kč
Aerobic dívky 14–16
15.00 cena kurzu 400 Kč
Aerobic dívky 17 a více 15.15 cena kurzu 400 Kč
Orient dívky od 9 let
15.30 cena kurzu 400 Kč
Orient ženy
15.45 cena kurzu 800 Kč
Flamenco ženy začáteč. 16.00 cena kurzu 800 Kč
Flamenco ženy pokročilí 16.15 cena kurzu 800 Kč
Rezervace seminářů a kurzů volejte na 725 222 159,
kapacita omezena.
Další akce, semináře, kurzy, rozpisy cvičení a změny rozvrhu naleznete na http://helena-trojakova.aerobic.cz.
e-mail: helena.trojakova@seznam.cz, tel.: 725 222 159.
Těší se na vás Helena Trojáková

Lukáš Komprda splnil předsezónní plány a stal se mistrem republiky juniorů ve třídě stopědvacítkových dvoutaktů. Dominoval celou sezónu a na první místo během šesti
podniků nikoho nepustil. Všech
dvanáct jízd vyhrál a už po první jízdě v krásné Lípě jsme mohli slavit titul mistra. Za krásného
podzimního počasí se v sobotu
9. října jel v Krásné Lípě u Chomutova poslední, šestý podnik letošního klání juniorů pod názvem
Memoriál Michaela Špačka. Bylo
víc než jasné, že pokud Lukáše nepotká nehorázná smůla,
tak má titul ve doutaktních 125 v kapse. Lukáš byl v obličeji
trochu poznamenaný zraněním obočí z Holic, ale pochvaloval si trať a chystal se udělat poslední krok k zisku titulu:
„Mám jen sešité obočí. Po kolizi v Holicích jsem dopadl
dost dobře díky brýlím 3F, které mě ochránily před větším
poškozením oka. Dvojité sklo brýlí kámen neprorazil a vyvázl jsem pouze s několika stehy obočí.“ První jízdu Lukáš
vyhrál a nebylo co řešit. „Start jsem neměl nic moc, postupně jsem šel dopředu. Hned po startu jsem si strhl všechny
slídy z brýlí a pro bláto jsem nic neviděl naštěstí jsem dohnal jezdce před sebou a vyhrál.“ Druhou jízdu vyrazil od
startu o něco lépe a v cíli projel znovu na prvním místě a to
s velkým náskokem na druhého a třetího jezdce. „Jsem spokojený a děkuji celému týmu za skvělou sezónu,“ zhodnotil
svoje výkony mistr republiky Lukáš.
MoToman team – Red. upraveno

Hokejisté: pomalý rozjezd
a průběžné druhé místo
Start do nového ročníku 2010/2011 měli třebovští hokejisté úspěšný – dokázali zvítězit na horkém ledě ambiciózního celku Chocně. Jestliže se posléze čekalo potvrzení nečekaného, leč potěšujícího výsledku, dlouho na
to nedošlo. Další zápasy skončily fiaskem. Celá první
čtvrtina soutěže byla poznamenána pomalým rozjezdem
(5 utkání, 5 bodů, 5. místo), o to chvatnější byl vzestup
v druhé části, kdy hokejisté neprohráli a průběžně obsazují 2. místo. Ve stíhačce Světlé pokračují i v třetí části
– na hřištích soupeřů.
Z výsledků KLM:
HC Slovan – HC Chrudim B 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Branky: Zeman
HC Litomyšl – HC Slovan 8:4 (5:0, 0:1, 3:3)
Branky: Husárek 2, Skácel, Zeman
HC Světlá – HC Slovan
2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky: Koláček
HC Slovan – HC Hlinsko
5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Branky: Peška 2, Havlíček, Muselík R.
HC Slovan – HC Choceň
4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky: Syrůček, Kobza, Rybnikář, Štěpánek
HC Slovan – HC Chrudim B 12:2 (5:2, 4:0, 3:0)
Branky: Malý 4, Zeman 2, Peška, Muselík R., Petrů,
Štěpánek, Koláček, Rybnikář
HC Slovan – HC Litomyšl 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Branky: Dostál, Syrůček, Malý,Štěpánek
HC Slovan – HC Světlá n/S. 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Branky: Malý, Štěpánek, Kutmon
HC Hlinsko – HC Slovan
2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Branky: Malý, Peška, Koláček, Muselík
Kompletní výsledky zápasů viz. www.hcslovan.com.
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Cyklisté zakončili
úspěšnou sezónu

Oddíl SENSOR-RT složený ze svitavských a moravskotřebovských cyklistů absolvoval větší část sezony
v silničním seriálu o Moravský pohár.
Pořadatelé připravili pro letošní rok sedmnáct závodů na
Moravě i v Čechách. Všichni čtyři členové týmu se umístili v popředí svých kategorií. Jako družstvo skončili na
8. místě z 26 zaregistrovaných družstev.
V jednotlivcích se umístili v kategorii C (nad 40 let,
38 startujících): Martin Ston (MT) – 11. místo, Miroslav

Kuda (SY) – 7. místo, Pavel Kuda (SY) – 3. místo (1x
první, 3x druhý, 4x třetí). Mimo jiné se Pavel zúčastnil
náročných republikových i mezinárodních maratonů
např.: Mamut Tour – 3. místo, Tatry Tour a Krušno Tour –
5. místo a Rampušák – 6. místo. V kategorii D (nad 50 let,
45 startujících) vybojoval Lubomír Durák (MT) 10. místo
a zúčastnil se i Mistrovství Evropy amatérů, kde se umístil
ve své kategorii sedmnáctý. Tři členové oddílu se zúčastnili 6. listopadu vyhlašování deseti nejlepších účastníků
Moravského poháru dle kategorií ve Sborově.
Přejeme všem stejné, ne-li lepší úspěchy v sezóně příští.
Lubomír Durák

Oznámení – Od 1. 12. 2010 zahajuje oddíl kulturistiky TJ Slovan Moravská Třebová po dvouleté pauze svou
činnost v nově otevřeném areálu zimního stadionu, v dobře
vybavené posilovně stroji od firmy Stanmark.
Provozní doba: pondělí až pátek, od 13.00 do 21.00 hod. Opět
mezi sebou rádi přivítáme staré i nové členy oddílu. Jako bonus pro členy bude prosinec bez oddílových příspěvků.

Program činnosti
Klubu českých turistů

4. 12. – Skobácké putování v Ústí nad Orlicí. Turistický pochod, sobota, na trasách cca 8 – 15 km. Sraz
na nádraží ČD v 6.45 hod. Návrat v 16.50 hod. Svačinu
sebou. Vede: Ladislav Weinlich st.
8. 12. – 11. přátelské posezení v klubovně odboru,
středa od 18.00 hod. – příprava programu činnosti na
rok 2011, příprava výroční členské schůze a upřesnění
programu na leden 2011. Možnost úhrady členských
příspěvků na 2011.
11. 12. – Pěší výlet z Jevíčka přes Zadní Arnoštov do
Třebové – sobota. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6.45
hod. Délka trasy cca 21 km. Svačinu a buřty na opékání
sebou. Návrat okolo 16.00 hod. Vede: dr. H. Doleželová
26. 12. – Odpolední pěší výlet – Vánočními lesy okolo
Třebové – neděle. Sraz zájemců ve 13.00 hod. u autobusového nádraží. Vede: Helena Kopřivová
29. 12. – Předsilvestrovské posezení členů odboru –
středa od 17.00 hod v klubovně KČT. Drobné občerstvení a dobrou náladu sebou!
Připravujeme:
1. ledna 2011 – Tradiční Novoroční vycházka okolo
Hradiska – Sraz zájemců ve 13.00 hod. u autobus. nádraží. Délka trasy cca 10 km.
Všechny zájemce o naše činnosti informujeme také na
naší webové stránce www.kctmt.webnode.cz.
Případné změny v programu budou zveřejněné ve vývěsní skříňce a na webových stránkách odboru.
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