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REHAU otevřelo novou provozovnu v Jevíčku
Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu firma REHAU, s.r.o., otevřela pro 
svůj výrobní závod sídlící v Moravské Třebové novou provozovnu v Jevíčku. 
V nově zrekonstruovaném výrobním areálu s administrativním zázemím se 
budou vyrábět plastové komponenty pro automobilový průmysl. Investice ve 
výši 80 miliónů korun přinese v regionu dlouhodobě až 200 nových pracovních 
míst. Součástí areálu bude od roku 2012 i Technologické centrum.

pokračování na straně 2

Výrobní závod REHAU, s.r.o., v Moravské 
Třebové funguje od roku 1994. Je jediným vý-
robním areálem v České republice pro oblast 
Automotive s celosvětovou působností. V tří-
směnném provozu probíhá výroba 
produktů a systémů pro významné 
světové výrobce automobilů. Vý-
robní závod zaměstnává již 640 
pracovníků. „Naše společnost 
REHAU působí celosvětově a pro 
region Evropy je pro nás Česká 
republika polohově strategickou 
oblastí. Z tohoto důvodu máme 
zájem o rozšiřování dosud jedi-
ného českého závodu v Morav-
ské Třebové. Vzhledem k potřebě 
navýšení jeho výrobních kapacit, 
jsme zvažovali, zda se pustíme do 
stavby zcela nového areálu, nebo 
najdeme v blízkém okolí vhod-
ný objekt k rekonstrukci. V tomto 
směru nám pomohla shoda náhod, 
kdy se v nedalekém Jevíčku uvol-
nil kapacitně odpovídající výrobní 
areál, který bylo možné odkoupit. 

Využili jsme tedy ekonomicky výhodnější vari-
antu a areál v létě letošního roku zakoupili. Od 
srpna zde začaly rekonstrukční práce tak, aby 
se zde mohl na konci října rozjet zkušební pro-

voz,“ uvádí Dr. Veit Wagner, majitel mateřské 
společnosti REHAU.

Výrobní provozovna v Jevíčku je zaměřena na 
výrobu plastových komponentů pro automo-
bilový průmysl technologií extruze, následně 
jsou prováděné dokončovací operace (vstřiko-
vání, ohýbání, ořezávání, vyfukování) až po 
zhotovení finálního výrobku. „Na výrobní a lo-
gistické ploše cca 7 000 m² nyní probíhá zku-
šební provoz na 2 linkách a je počítáno, že se 
v průběhu roku 2012 rozjede výroba až 5 linek. 
Z pohledu zaměstnanosti je v první fázi počítá-

no s 80 pracovními místy, která 
by se postupem času a s navy-
šováním výroby měla dostat na 
počet 200,“ uvádí Mgr. Pavel 
Kaše, ředitel závodu REHAU, 
s.r.o. Nákup a rekonstrukce 
areálu dosáhla výše 80 miliónů 
korun.

Výrobní naplněností ovšem 
využití areálu v Jevíčku pro 
společnost REHAU nekon-
čí. „Plánujeme, že zde během 
roku 2012 otevřeme Techno-
logické centrum. Soustředíme 
sem naše technology, kteří bu-
dou koordinovaně pracovat na 
komplexním vývoji nových po-
stupů a technologií pro celou 
východní Evropu,“ závěrem 
doplňuje Dr. Wagner.

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2012 nám dovolte, aby-
chom stručně zhodnotili stav dění v našem městě 
v roce 2011:
Z investic je třeba zmínit zahájení realizace dosud 
největšího projektu města – Odkanalizování čás-
tí města Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV. Projekt byl zahájen 8. 3. 2011 a dodavate-
lem je firma Hochtief CZ, a. s., která zvítězila ve 
výběrovém řízení a měla by městu odvést práci za 
254 milionů Kč. Práce pokračuji dle harmonogra-
mu prací, přičemž je dokončena modernizace ČOV 
a od 1. 1. 2012 již běží její zkušební provoz. Jak již 
bylo deklarováno, projekt je financován z evrop-
ských fondů a také z prostředků města. Z vlastních 
prostředků jsme zahájili rekonstrukci MŠ Jirásko-
va, která bude dokončena v r. 2012 do konce po-
loletí. Dodavatelem stavby je firma Olspol, s. r. o., 
Svitavy za cca 20 milionů Kč. Předčasné užívání 
1. budovy - I. etapy bylo povoleno 25. 11. 2011 
a dnes již objekt slouží těm nejmenším. Podařilo 
se dokončit revitalizaci sídliště Západní, a to jeho 

V. etapu za cca 8 milionů Kč, kdy město obdrželo 
50% dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Do-
davatelem stavby byla firma STRABAG a.s., kte-
rá dle mínění samotných občanů i vedení města 
odvedla velmi dobrou práci. Sídliště Západní jako 
celek září novotou, má vkusně upravené vnitro-
bloky, parkovací plochy, chodníky i komunika-
ce, součástí jsou i dětská hřiště. Koncem r. 2011 
byl zahájen projekt Cesta od renesance k baroku, 
jehož obsahem je dokončení úprav nádvoří zám-
ku, hradeb, prostoru za nimi, obnova tzv. Křížové 
cesty přes schodiště zemřelých až na Kalvárii na 
Křížovém vrchu. Generálním dodavatelem stavby 
je firma CGM Czech, a. s., Praha a hodnota díle je 
cca 53 milionů, město obdrželo dotaci z EU cca 47 
mil. Kč. Realizace projektu jistě přispěje k posíle-
ní atraktivity města a bude znamenat zvýšení turis-
tického ruchu. Připravena k prodeji je již také lo-
kalita Strážnického pro výstavbu rodinných domů, 
pozemky jsou zasíťovány a rovněž zde město zís-
kalo dotaci 500 tis. Kč. Na II. ZŠ Palackého bylo 
vybudováno víceúčelové hřiště, které bylo ko-
laudováno 28. 11. 2011, za prostředky města, ale 

zejména za 600.000 Kč, které byly odměnou za 
vítězství školy v atletickém víceboji 4-členných 
smíšených družstev v rámci ČR. Zmínit je třeba 
také rekonstrukci vstupní místnosti k sekretariátu 
a místnosti sekretariátu na radnici, která byla do-
končena v říjnu 2011. Přes poměrně napjatou at-
mosféru při schvalování rozpočtu v březnu 2011, 
šlo o 740.000 Kč právě na tuto akci, kdy byly sna-
hy některých zastupitelů tento záměr nerealizovat, 
jsme nyní všichni rádi za tento výsledek, neboť 
práce byly odvedeny velmi kvalitně. Město je jak 
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Od nového roku občanské průkazy nově

Změny v sociální oblasti

Od ledna roku 2012 dojde k některým změnám v ob-
lasti občanských průkazů, se kterými bychom rádi 
v několika bodech seznámili čtenáře MT zpravodaje.

Občan nemusí nosit fotografii, aktuální podobu • 
občana pořídíme přímo při podání žádosti.
Odpadá vyplňování formulářů. • 
Nově mohou o občanský průkaz požádat zákonní • 
zástupci dítěte mladšího 15 let za poplatek 50 Kč 
(nejvíce se využije při školních výletech v rámci 
EU pro ty děti, které nevlastní cestovní pas). 
Doklad o státním občanství ČR, který byl třeba při • 
první žádosti o občanský průkaz nebo první žá-
dosti o cestovní pas, je nově vyžadován jen v pří-
padech vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto 
údaji.

Jsou tři typy občanských průkazů:
1) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem – na žádost ob-
čana s poplatkem 500 Kč,
2) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji – na 
žádost občana bez poplatku v zákonem stanovených 
případech,
3) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů – na 

žádost občana s poplatkem 100 Kč jen při ztrátě, od-
cizení, zničení nebo poškození stávajícího OP. U to-
hoto typu OP se vyplňuje formulář žádosti a občan si 
přinese dvě fotografie od fotografa.

Nově není povinné uvádět v občanském průkaze • 
údaj o rodinném stavu (např. svobodný(á), ženatý, 
vdaná, rozvedený(á), vznik partnerství apod.).
Do občanského průkazu se přestávají zapisovat • 
údaje o manželovi, manželce a dětech do 18-ti let 
věku, ale také údaj o omezení nebo zbavení způ-
sobilosti k právním úkonům.
Zapisování titulu nebo titulů do občanských prů-• 
kazu prozatím zůstává, není je nově možné zapsat 
do cestovních pasů.
Žádost o vydání občanského průkazu je možné • 
podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností. Nově již není možné požádat 
u matričních úřadů.
Stávající občanské průkazy vydané do 31. 12. • 
2011 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvede-
nou, vyjma případů, kdy dochází ke změně zapsa-
ných údajů.

Občanské informační centrum

K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální 
oblasti, především u výplaty sociálních dávek. 
V platnost vstoupil nový zákon, který výplatu 
veškerých sociálních dávek převádí z obcí na 
Úřad práce České republiky. Jedná se přede-
vším o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn. pří-
spěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dáv-
ky mimořádné okamžité pomoci. Dále přechází 
agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi 

se nově rozumí příspěvek na mobilitu a pří-
spěvek na zdravotní pomůcky. Tyto dvě dáv-
ky od ledna nahrazují dosavadních osm dávek, 
o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. 
V této oblasti bude úřad práce nyní administro-
vat i vydávání průkazu mimořádných výhod. 
Úřad práce bude zajišťovat i agendu souvise-
jící s příspěvkem na péči a organizaci veřejné 
služby. Úředníky, kteří zajišťují výplatu dávek 

a další zmiňované agendy najdete od 1. ledna 
v budově Kontaktního pracoviště v Moravské 
Třebové, Cihlářova ulice č. 13, Moravská Tře-
bová a v budově Městského úřadu v Jevíčku, 
Palackého náměstí č. 1., Jevíčko.

Vladimíra Kantoříková,  
Úřad práce České republiky

Kulturní služby města Moravská Třebová 
vypisují výběrové řízení na pozici

TECHNIK - ZVUKAŘ
Požadujeme:

vzdělání SŠ – elektro (ev. telekomunikační • 
a výpočetní technika)
práce na obdobné pozici podmínkou• 
znalosti a zkušenosti v oboru• 
flexibilita• 
smysl pro týmovou práci• 
řidičský průkaz skupiny B• 
bezúhonnost• 

Nabízíme:
prostor pro seberealizaci• 
profesionální zázemí a podpora stabilního za-• 
městnavatele
prostor pro uplatnění Vašich technických zna-• 
lostí
přátelský kolektiv• 

K přihlášce je nutné doložit:
motivační dopis• 
strukturovaný životopis• 
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úřed-• 
ně ověřený)
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce• 

Přihlášky se všemi náležitostmi posílejte do 
20. 1. 2012 na adresu:
Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních slu-
žeb města, Svitavská 18, Moravská Třebová. Za-
lepenou obálku označte Výběrové řízení – tech-
nik, zvukař. Nástup březen/duben 2012.

odborníky, tak i turisty, návštěvníky i samotnými 
občany za tento počin chváleno. Opravdu jsme 
se nesetkali s žádným negativním hodnocením, 
což nám potvrdilo, že jsme se rozhodli správně 
a včas. Neutěšený předchozí stav a historický vý-
znam budovy naší radnice mluví za vše. V loň-
ském roce jsme se také zaměřovali na stav na-
šich chodníků a komunikací, na čistotu ve městě 
a na veřejných prostranstvích. Ohlasy veřejnosti, 
ale zejména lidí do města přijíždějících, jsou po-
zitivní. Návštěvníci města nám skutečně závidí 
čistotu a pořádek a velmi pochvalně se vyjadřují 
o celkovém vzhledu našeho města, a to je dobrá 
vizitka. V tomto záměru chceme i letos pokračo-
vat s ohledem na finanční možnosti. Uskutečni-
li jsme instalaci pultu centrální ochrany objektů, 
který je umístěn na městské policii. Tým MěP byl 
začátkem r. 2011 posílen o 2 muže a celkový stav 
v MěP činí 12 i s velitelem. Podařilo se v průběhu 
několika let významně posílit součinnost s Policií 
ČR i vzájemnou zastupitelnost s MěP ve městě. 
Koncem r. 2011 se po několikaletém úsilí poda-
řilo městu vypořádat se s obchodním podílem 
v Komanditní společnosti Nemocnice, kde měs-
to nezaujímalo zrovna důstojnou a pozitivní roli. 
Navíc se podařilo zpět získat i vložený majetek 
z r. 1994. Koncem r. 2011 jsme pořídili a instalo-
vali hlasovací a konferenční zařízení do zasedací 
místnosti budovy Olomoucká. V roce 2012 při-
pravujeme realizaci projektu Lokální biocentrum 
Knížecí louka (včetně in-line stezky a cyklostez-
ky), připravujeme rozšíření a rekonstrukci veřej-

ného osvětlení, chceme zajistit kvalitní údržbu 
a provoz našich škol a školských zařízení, spor-
tovních zařízení, hodláme učinit vše potřebné pro 
udržení a zachování středních škol ve městě, ze-
jména vojenské školy, ale i gymnázia a integrova-
né školy. Chceme se dobře starat o údržbu našich 
památek, údržbu travnatých ploch, stromů a keřů. 
Záměrem je i příprava dalších rozvojových ploch 
pro podnikání a bydlení, vyhledávat investory 
schopné vytvořit další pracovní místa a i tak pozi-
tivně ovlivňovat vysokou nezaměstnanost. Zamě-
řujeme se i na transparentnost veřejných zakázek, 
v r. 2011 jsme začali využívat elektronických vý-
běrových řízení a el. aukcí, největší akcí byl výběr 
dodavatele energií – elektřiny a plynu, kde jsme 
dosáhli velmi dobrého výsledku na příští 3 roky. 
Toto vše zveřejňujeme na web. stránkách města, 
ale i v našem zpravodaji. Chceme ve městě vytvá-
řet vhodné podnikatelské prostředí, podporovat 
a úzce spolupracovat s podnikateli. Budeme po-
kračovat v dalším rozvoji aktivit s našimi partner-
skými městy Banskou Štiavnicí, Vlaardingenem 
a Staufenbergem. Závěrem nám dovolte, vážení 
a milí spoluobčané, abychom Vám upřímně podě-
kovali za spolupráci při řešení problémů, záměrů 
a procesů v našem krásném městě. Je jistě i Vaší 
velkou zásluhou, jak město vypadá dnes.
Do nového roku 2012 Vám přejeme hodně zdraví, 
pohody, mnoho osobních i pracovních úspěchů 
a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

JUDr. Miloš Izák, starosta
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Výročí  
Slovensko-českého 

klubu
V polovině prosince byl starosta měs-
ta JUDr. Miloš Izák pozván na oslavu 
15. výročí vzniku Slovensko-českého 
klubu. V Nosticově paláci v Praze byla 
Moravská Třebová zmiňována několi-
krát, především jako město s dlouho-
letou tradicí pořádání Dnů česko-slo-
venské kultury. „Chtěl bych poděkovat 
Slovensko-českému klubu za dlouho-
letou spolupráci a především vyjádřit 
naději na společnou budoucnost ve 
vztazích obou národů,“ pronesl při této 
příležitosti starosta města.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

dokončení ze strany 1
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Město převzalo čistírnu odpadních vod 
První část největšího projektu města odkanali-
zování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace 
čistírny odpadních vod v Linharticích je úspěšně 
dokončena. Ke společnému jednání o převzetí této 
části díla se v pondělí 12. 12. sešly všechny zú-
častněné strany: zhotovitelská firma Hochtief CZ, 
a. s., provozovatel kanalizace firma VHOS, a. s., 
správce stavby firma VRV a za objednatele kom-
pletní vedení radnice v čele se starostou města 
JUDr. Milošem Izákem. Termín výstavby byl do-
držen dle harmonogramu, stejně tak byl dodržen 
i finanční rozsah celé stavby. Čistírna poběží po 

celý rok 2012 ve zkušebním provozu, což je v sou-
ladu se stavebním povolením krajského vodopráv-
ního úřadu. Na čistírně jsou použity nejnovější 
technologie, díky čemu je již nyní dosahováno ve-
lice dobrých výsledků při čištění odpadních vod.
Občané se mohou těšit na den otevřených dveří 
nově zrekonstruované čistírny, který by měl pro-
běhnout v prvním čtvrtletí příštího roku. O přes-
ném datu budete informováni v Moravskotřebov-
ském zpravodaji i na webových stránkách. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Informace o vodném a stočném pro rok 2012: Cena stočného je 
odvislá mimo jiné i od dotace na kanalizaci

Zvýšení ceny stočného ze současných 34,80 Kč/
m3 na 43 Kč/m3 schválilo dle návrhu rady města 
a provozovatele městského vodovodu a kanaliza-
ce firmy VHOS, a. s., v pondělí 5. prosince 2011 
zastupitelstvo města. Navýšení ceny je dáno ně-
kolika faktory: důležitou položkou kalkulace stoč-
ného je nájemné od firmy VHOS, a. s., za užívá-
ní kanalizace v majetku města, což je příjem do 
pokladny města, který následně slouží k údržbě 
a obnově stávající kanalizace. Tento příjem jsme 
povinni zajistit ve výši, která je dána podmínkami 
evropské dotace na nově budovanou část městské 
kanalizace. Další významnou položkou, podílejí-
cí se na nárůstu ceny stočného, je cena a spotřeba 
elektrické energie. Zvýšení její spotřeby si vyžádá 

zejména použití nových technologií čistírny od-
padních vod, jejíž modernizace je nutná aby naše 
město splnilo limity čistoty odpadních vod stano-
vené Evropskou unií. V případě neplnění těchto li-
mitů by nám hrozily od 1. 1. 2012 vysoké pokuty. 
Potěšující je, že nová čistírna, která bude od 1. 1. 
2012 ve zkušebním provozu, dosahuje již nyní vy-
sokou kvalitu vypouštěných odpadních vod, kdy 
jsou stanovené limity plněny se značnou rezer-
vou. Kalkulační vzorec ovlivnilo samozřejmě také 
zvýšení DPH, která k 1. 1. 2012 vzroste o 4 % ze 
současných 10 % na 14 %, a další nutné nákla-
dy - za úhradu vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, monitorování a čištění kanalizací, 
laboratorní služby, údržbu a opravy. 

Cenu za vodu pro rok 2012 tvoří také položka 
vodného. O té rozhoduje Dobrovolný svazek obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovsko, který na 
svém zasedání v listopadu 2011 schválil zvýšení 
ceny vodného na 34,50 Kč/m3 s DPH ze součas-
ných 30 Kč/m3. Také u vodného má na jeho novou 
cenu vliv růst nákladů na údržbu sítí, které je třeba 
krýt z nájemného, zvýšení DPH a cena elektrické 
energie. 
Věříme, že jako občané Moravské Třebové pocho-
píte tuto situaci. Stavbou nové kanalizace a ČOV 
se zlepší kvalita života ve městě i kvalita životního 
prostředí.

Vedení města

Poplatek za 
komunální odpad 

pro rok 2012
Na jednání Zastupitelstva města Morav-
ská Třebová byla schválena obecně závaz-
ná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Poplatek pro 
rok 2012 činí 488 Kč na poplatníka a rok. 
I přes zvýšené náklady na likvidaci, pone-
chali zastupitelé již zavedená osvobození 
a úlevy od poplatku (celé znění vyhláš-
ky č. 6/2011 lze najít na stránkách města 
www.moravskatrebova.cz). Poplatek je 
splatný, tak jako v předcházejících letech, 
do 31. 3. 2012. Úhradu lze provést v hoto-
vosti do pokladny občanského informač-
ního centra (OIC) na ul. Olomoucká č. o. 
2 nebo do pokladny odboru majetku měs-
ta a komunálního hospodářství na nám. 
TGM 29. Při bezhotovostní úhradě na 
účet města Moravská Třebová si musí po-
platník předem vyžádat číslo variabilního 
symbolu (OIC, odbor majetku města nebo 
finanční odbor). Požádat o přidělení čísla 
VS lze osobně, telefonicky nebo elektro-
nickou poštou. Poplatníci, kteří hradili po-
platek převodem z účtu již v předchozích 
letech, mohou využít již přidělený varia-
bilní symbol.

Odbor majetku města  
a komunálního hospodářství

Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí v městské 
památkové rezervaci

V současné době se začíná ve velké míře roz-
máhat nahodilé osazování satelitních přijímačů 
na objektech v městské památkové rezervaci. 
Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovi-
tostí v městské památkové rezervaci, že osazení 
tohoto zařízení podléhá schválení orgánu stát-
ní památkové péče. Pokud osazení satelitního 

přijímače nemáte povoleno, dostavte se prosím 
co nejdříve v úředních dnech na městský úřad, 
Olomoucká 2, odbor výstavby a územního plá-
nování, kancelář č. 224 – p. Žouželková, nebo si 
předem dohodněte schůzku na tel. 461 353 020. 
V měsíci únoru 2012 proběhne kontrola těchto 
zařízení, a jestliže jejich umístění nebude povo-

leno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, bude s vlastníkem nebo uživa-
telem nemovitosti zahájeno správní řízení dle 
§ 35 nebo § 39 výše uvedeného zákona.

Blanka Žouželková,  
odbor výstavby a územního plánování

Hugo prodlužuje soutěž
Kamarádi s foťákama. Tak jsem doufal, že stihnete pofotit ty naše stezky i s Hřebčem, když 

už budou pod sněhem. Bohužel se mi to s tím nahoře nepodařilo domluvit, a tak jsem se 
rozhodl, že fotky do mé soutěže můžete fotit až do konce ledna nového roku 2012, 

Jelikož já sám bydlím v tom dole, ve kterém se mi zrovna líbí, 
tak nemám žádnou schránku. Tak jsem vám to domluvil na 

úřadě města Moravská Třebová, aby jste to neměli tak 
daleko. Tam stačí jít pod schody na radnici a fotky vho-
dit do schránky mojí kamarádky tiskové mluvčí. Když 
by někteří, kteří už mi svoje fotky dali, chtěli nějakou tu 
fotečku vyměnit, nebo doplnit, tak samozřejmě můžou. 
Ale já bych je neměnil, všechny jsou moc krásné. 
Tak se zatím mějte a třeba někdy nashledanou na Hře-
bečských důlních stezkách kamarádi!

Jo a jako každá soutěž, má i ta moje pravidla:
Tentokrát může každý soutěžící zaslat nejvíce 3 fotografie. Sám 
si určí, jestli budou spadat do kategorie: příroda, technické 
památky nebo lidé. Minimální rozměr fotografie 13x19 cm.

Váš Hugo
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Moravská Třebová získala 1. místo v projektu EPC 
Počátkem roku 2011 byla vyhlášena soutěž o nej-
lepšího připravovatele projektů řešených formou 
poskytování energetických služeb, konkrétně me-
todou EPC. Soutěž byla vyhlášená pro připravova-
tele projektů řešených metodou EPC, kteří během 
roku 2011 začnou pro své objekty takový projekt 
připravovat, případně kteří takto připravený pro-
jekt vyhlásí formou veřejné zakázky. Ocenění za 
nejlepší projekty smluvně zaručených úspor ener-
gie získal Moravskoslezský kraj a město Morav-

ská Třebová. V České republice stále existuje 
velký počet budov a provozů, které jsou z hledis-
ka energetické náročnosti v nevyhovujícím stavu. 
Firmy a instituce tak zbytečně přicházejí o stovky 
miliónů korun ročně. Změnit tuto skutečnost bylo 
cílem série seminářů nazvaných Snižování ener-
getické náročnosti budov. Vyvrcholením této série 
osvětových seminářů se stalo vyhlášení Soutěže 
o nejlepšího připravovatele projektů EPC. Spo-
lečně s kategorií již vyhlášených projektů bylo 

oznámeno i obdobné ocenění v kategorii připra-
vovaných, ale ještě nevyhlášených projektů. Toto 
ocenění a 1. místo získala Moravská Třebová. 
„Projekt úspor energie Moravské Třebové je jed-
ním z prvních, který je v ČR zaměřen na rekon-
strukci sítě veřejného osvětlení realizovaného 
metodou EPC s financováním z dosažených úspor 
energie, tedy bez počátečního vynaložení finanč-
ních prostředků městem. Předpokládaná úspora 
by mohla přesáhnout dokonce 50 % původních 
energetických nákladů a uhradí investice odhadem 
v hodnotě 15 miliónů korun. Předpokládám, že se 
veřejná zakázka v Moravské Třebová bude vyhla-
šovat poměrně brzy,“ řekl místostarosta města 
Ing. Pavel Brettschneider, který tuto cenu v Praze 
přebíral. „Navíc jsme získali od společnosti Sie-
mens přístup do systému Energy Monitoring and 
Controlling - ECM, klíčového nástroje pro zave-
dení profesionálního energetického managementu 
v hodnotě 50 tisíc korun,“ dodává místostarosta.

Veřejné fórum 
v roce 2012

Vážení občané,
srdečně Vás zveme k účasti na veřejném 
fóru, které se v letošním roce uskuteční již 
příští měsíc, a to 22. 2. 2012. Přijďte vyslo-
vit nahlas to, co Vás v našem krásném městě 
trápí, co byste rádi změnili, ale i to co se vám 
líbí a s čím jste spokojeni. Přijďte naformu-
lovat možnosti zlepšení, o kterých budeme 
moci všichni hlasovat v anketě. 
Po kladné zkušenosti s pořádáním tzv. Dět-
ského fóra, se v letošním roce nově zavádí 
na veřejném fóru Stůl pro mládež. K účasti 
tedy zveme nejen Vás dospělé, ale také mlá-
dež ve věku od 12 let.

Pavel Brettschneider, politik ZM
Ludmila Lišková, koordinátorka ZM

Upozornění pro původce odpadů a provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší 
- postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností pro rok 2012

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životní-
ho prostředí, jako příslušný orgán státní správy v  
odpadovém hospodářství vede evidenci nakládá-
ní s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o od-
padech. Původce odpadů (§ 39 odst. 2 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění), který 
přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady záko-
nem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 
100 t ostatního odpadu za rok 2011, je povinen 
plnit ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního 
hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílo-
hy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., a to do 15. února 
2012 za každou samostatnou provozovnu. Vznik-
ne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpa-
dech, jste povinni své hlášení podat, v roce 2012 
poprvé, prostřednictvím ISPOP. Již není možné 
podávat hlášení v tištěné/listinné podobě, ani zasí-
lat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní 
úřad obce s rozšířenou působností – ORP (kromě 
přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se 
stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP). 
Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový stan-
dard MZP_ODPADY_2011_A_S vydaný Minis-
terstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz). 

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím 
ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému za-
registrován. Bez registrace není možné hlášení 
podat. Způsob registrace je uveden na stránkách 
ISPOP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ce-
nia-project/ohlasovaci-povinnost/registrace.html. 

Odbor životního prostředí, upozorňuje provozo-
vatele zdrojů znečišťování ovzduší, že dle uvede-
ného zákona vyplývá pro provozovatele malých 
zdrojů znečišťování ovzduší se sídlem na ka-
tastru města M. Třebová a pro provozovatele 
středních zdrojů znečišťování ovzduší, se síd-
lem na ORP M. Třebová, povinnost oznámit 
na příslušný obecní úřad do zákonné lhůty 31. 3. 
2012 technický stav zdroje a množství vypouště-
ných emisí na základě údajů z předchozího roku. 
Malé spalovací zdroje o jmenovitém tepelném vý-
konu do 50 kW včetně a používajících jako pali-
va koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná 
ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, 
nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není 
sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně 
oznamovací povinnost. Provozovatele středních, 

velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování 
ovzduší podávají hlášení v roce 2012 s údaji za 
rok 2011, jako již v loňském roce, elektronicky 
přes ISPOP (mimo malých zdrojů, provozova-
telé těchto zdrojů hlásí nadále v písemné podo-
bě). Potřebné formuláře pro provozovatele, kteří 
nadále hlásí v písemné podobě, najdete na www.
mtrebova.cz/radnice/organizacni-struktura/
starosta/tajemnik/odbor-zivotniho-prostredi/
formulare-a-zadosti, v tištěné podobě v kancelá-
ři Městského úřadu Moravská Třebová, odboru ži-
votního prostředí, ul. Olomoucká, kancelář č. 217. 
Na vyžádání je možné formulář poslat e-mailem. 
Seznam ohlašovacích povinností a další informace 
týkající se systému ISPOP jsou dostupné na www.
ispop.cz (další informace: www.chmi.cz, www.
irz.cz, www.cenia.cz,www.mzp.cz). Za nesplnění 
oznamovací a ohlašovací povinnosti lze ze záko-
na o ochraně ovzduší uložit pokutu dle kategorie 
zdroje až do výše 150.000 Kč a ze zákona o odpa-
dech až do výše 1 mil. Kč.

Z. Motlová, odpadové hospodářství  
a ochrana ovzduší MěÚ M. Třebová.

Bonus pas Českomoravského pomezí
Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí 
(Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy 
a Vysoké Mýto) nabízí všem poskytovatelům služeb 
působícím na území stejnojmenné turistické oblasti 
možnost zapojit se do projektu Bonus pas Česko-
moravského pomezí. Projekt, jehož cílem je pod-
pora cestovního ruchu v Českomoravském pomezí, 
nabídne návštěvníkům možnost využít výhodných 

cen prostřednictvím slevové knížky, zapojeným 
subjektům pak předpoklad zvýšeného zájmu zákaz-
níků o jejich služby. Pokud se chcete stát součástí 
tohoto projektu nebo máte jakýkoliv dotaz, pište na 
e-mailovou adresu bonus@ceskomoravskepomezi.
cz. Podrobné informace a podmínky pro zapojení 
se do projektu najdete na portálu www.ceskomo-
ravskepomezi.cz pod odkazem Bonus pas.



L E D E N  2 0 12 s t r a n a  5Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á

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

Statistika
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2011 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 613 
občanů ČR a 108 cizinců s povolením k tr-
valému pobytu na území České republiky. 
Celkem je tedy v Moravské Třebové evido-
váno k 30. 11. 2011 na trvalém pobytu 10 
721 občanů. Za měsíc listopad se v Morav-
ské Třebové narodilo 7 dětí, zemřelo 6 obča-
nů, přistěhovalo 15 obyvatel a odstěhovalo 
se 15 osob.

Městská policie Moravská Třebová přeje 
všem občanům mnoho štěstí a zdraví 

v nadcházejícím roce 2012.
Chcete-li splnit přání strážníků městské 

policie, nedopouštějte se vědomě 
přestupků, ať Vaše setkání s přestaviteli 

zákona nekončí byť i drobným 
příspěvkem do městské pokladny.

Karel Bláha, velitel městské policie 

Strážníci Městské policie Moravská 
Třebová na naší škole

Stalo se už samozřejmostí, že strážníci Městské policie v Moravské Třebové přicházejí mezi naše 
děti na ZŠ Palackého 1351 a besedují s nimi o problematice, která se týká různých oblastí rizikového 
chování. Chceme touto cestou poděkovat zejména strážníku R. Zobačovi, který vede na naší škole 
velice fundovaně besedy se žáky. Vždy reaguje na potřeby jednotlivých třídních skupin a volí téma 
dle poptávky školy. Besedy žáky zajímají, neboť jsou srozumitelné a hlavně o životě.

Květa Štefková, ZŠ Palackého

Zřejmě zachránil lidský život
Naštěstí se stále najdou lidé, kterým není lhostej-
ný osud svých známých a kamarádů. Dne 13. 12. 
oznámil na linku 156 J. V., trvale bytem na uli-
ci ČSA v Moravské Třebové, že jeho spolehlivý 
spolupracovník nedojel do zaměstnání a dokonce 
ani nereaguje na četnou řadu volání na mobilní 
telefon. Vzhledem k události, která se odehrála 
předchozí den, má obavu o jeho zdraví. Hlíd-
ka městské policie ihned vyjela prověřit situaci 
na uvedenou adresu oznamovatelem. A skuteč-
ně se potvrdilo, 
že obavy byly 
oprávněné. Muž 
byl nalezen leží-
cí a podchlazený 
na podlaze v lož-
nici rodinného 
domku. Nebyl 
schopen komuni-
kace a jen těžce 
dýchal. Strážní-
ci proto uložili 
muže do stabi-
lizované polohy 
a na místo přivo-
lali rychlou zá-
chrannou službu. 
Zdravotníci pak 
na místě muži 
poskytli prvotní 
ošetření a pře-
vezli muže k dal-
šímu vyšetření 
do nemocnice ve 
Svitavách. Kdy-
by byl oznamo-
vatel lhostejný 
ke stavu svého kolegy, můžeme se jen domnívat, 
jak by tento příběh asi skončil.

Dva kamarádi
Zřejmě nadměrná konzumace alkoholu přispě-
la k nesnesitelnému chování dvou mladíků ve 
věku okolo dvaceti let v baru bowlingu Ohni-
vá koule. Obtěžování a bezdůvodné napadá-
ní hostů, vyvrcholilo přivoláním představite-
lů zákona těmi hosty, kteří přišli za zábavou 
a kulturním vyžitím. Před pátou hodinou ran-
ní dne 10. 12. vyjeli strážníci městské policie 
společně s kolegy z Obvodního oddělení PČR 
směrem k uvedenému podniku. Již při příjez-
du bylo evidentní, že v provozovně není vše 
tak, jak by mělo být. Na ulici před bowlingem 
se požďuchoval hlouček asi patnácti mladíků. 
Představitelé zákona zasáhli včas. Podařilo se 

patnáctihlavý dav rozehnat bez újmy na zdra-
ví a nechtěných jizev na duších zúčastněných. 
A jak vše dopadlo? Samozřejmě se policistům 
podařilo zjistit, kdo byli oni dva výtržníci, kteří 
málem rozpoutali peklo. Dokonce bylo zjiště-
no, že jsou to kamarádi a jak uvedli, měli mezi 
sebou malou rozepři. 

Krádež 
Alkoholem posilněná dvojice mladíků ve věku 20 
let, v doprovodu mladé slečny, se rozhodla v noci 

8. 12. chvíli před 
půlnocí, pozved-
nout zdrcující eko-
nomickou situaci 
dnešní doby, a to 
útratou veškerých 
svých finančních 
prostředků v pro-
dejně benzínové 
čerpací stanice 
ÖMV. Bohužel 
se dobrosrdečná 
myšlenka zvrhla 
v poněkud opač-
ný akt. Při doha-
dování se u pultu 
pokladny o uhra-
zení jedné bagety, 
začaly záhadně 
mizet vyrovnané 
oplatky v krabič-
ce ležící na pultu. 
Mladíci si však 
neuvědomili, že 
kamerový systém 
v prodejně tyto 
prostory monito-

ruje a kamera nad pokladnou celou scénu zachy-
tila. Evidentně plnící se kapsa jednoho z mladíků 
zanedlouho objasnila záhadu ubývajícího objemu 
oplatků v krabičce. Ani dobrý úmysl půvabného 
doprovodu dvou výtržníků, zabránit jejich nezá-
konnému konání, tyto dva jedince neodradil. Až 
příchozí hlídka strážníků městské policie zjednala 
pořádek. J. K. z Moravské Třebové se ke svému 
činu doznal, ale hrdinství jej i nadále neopouštělo. 
Podporován myšlenkami svého dobrého kamaráda, 
nechtěl svůj čin řešit se strážníky na místě samot-
ném, na což má samozřejmě právo. Ale dobrý ka-
marád už mu neporadil, že se mu tím může odměna 
za tento čin značně prodražit. Správní orgán, kte-
rému se v takovém případě tyto skutky předávají, 
si totiž může k uložené sankci, na rozdíl od stráž-
níků, připočítat i poplatek za správní řízení. Peníze 
z udělených sankcí zůstávají v pokladně města! 

Poděkování městu 
Moravská Třebová

Sbor dobrovolných hasičů Udánky děkuje měs-
tu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na 
činnost jeho nejmladších členů. Díky vstřícnosti 
a štědrosti našeho města si mohli právě nejmlad-
ší borci vyzkoušet napětí na startovních čarách 
mnoha závodů nejen ve Svitavském okrese, kde 
reprezentovali, a to mnohdy velice úspěšně, bar-
vy města, zejména však čest a slávu svého Sboru 
dobrovolných hasičů Udánky. Mohli jsme si dovo-
lit uspořádat spoustu zábavných akcí a výletů pro 
děti SDH i jejich kamarády. Díky těmto prostřed-
kům bylo možné rozšířit i materiálovou základnu 
pro činnost a práci s dětmi a pravidelně se scházet 
k nácviku dovedností v požárním sportu mladých 
hasičů, které nejmladší hasiči předvedli široké ve-
řejnosti začátku června letošního roku na náměstí 
v Moravské Třebové u příležitosti akce pod ná-
zvem Den s IZS. 
Za podporu města děkují zejména Ti, pro které byl 
příspěvek určen: Michalka a Nikolka P. Kubík S., 
Vedulka S., Domča a Tomášek R., Tomášek S., 
Péťa H., Filda S., Míša L., Dan B., Lucinka D., 
Jituška S., Verča S., Terezka P., Ivošek L., Honzík 
K. a Kristýnka R. K poděkování se připojují i in-
struktorky Lenka P. a Marika R. a všichni ostat-
ní členové početného Sboru dobrovolných hasičů 
Udánky.

Socha a povodňové desky zničeny
V prosinci bylo pozorným občanem M. T. nahlášeno ne-
uvěřitelné vandalství na významných památkách města. 
Soše sv. Jana Nepomuckého na mostě nad Rybním ná-
městím byla ulomena hlava i kříž. Na povodňových des-
kách byly ulámány hlavy svatých. Soška ukřižovaného 
Ježíše je bez rukou a nohou. Před několika lety byly obě 
tyto památky rekonstruovány za více než 300 tis. Kč. Pří-
padem se dále zaobírá Policie České republiky.
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Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové informuje
ré se ještě zmíníme zvlášť. Všechny hotové 
a ošetřené komponenty byly uloženy do fóli-
ových obalů. Až když člověk uvidí jejich ulo-
žení, v úžasu si uvědomí velikost a rozsáhlost 
takového hudebního nástroje. A nyní se vrať-
me ke zmiňované zvláštní skupině. Jedná se 
o prospektové píšťaly v počtu 49, jejichž ori-
ginály byly z nástroje vyjmuty a zrekvírovány 
k válečným účelům v roce 1918, nahrazeny 
byly v roce 1921, avšak nekvalitními zinko-
vými. Jde o největší píšťaly nástroje o váze 
281 kg a výšce až 4,5 metru. Tyto jsou nyní 
opět nahrazeny novými, teď však již z kvalit-
ní slitiny 75 % cínu a 25 % olova. Už teď 
se všichni těšme na jejich očekávaný krásný 
hlas. Plechy této slitiny byly pro nás vyválco-
vány až ve Slovinsku. Výroby vlastních píš-
ťal se ujal pan Kopeček z Českého Šternber-
ka. I jeho dílnu jsme ten samý den navštívili. 
Dílna na nás dýchla svojí starobylostí a for-
telem poctivého přístupu k umění a řemeslu. 
V milé a přátelské atmosféře jsme se seznámi-
li s tím, jak se taková píšťala rodí. Domů jsme 
se vraceli spokojeni s pocitem, že náš nástroj 
je v dobrých rukách a jeho návrat do původ-
ního stavu pokračuje podle plánu. Během 
následujícího měsíce byly uhrazeny všechny 
faktury v hodnotě cca 1 200 000 Kč. Na příš-
tí rok je naplánováno zrestaurování varhanní 
skříně, jehož hodnota je odhadnuta na téměř 
1 000 000 Kč. Restaurátorské práce na skříni 
budou probíhat na domácí půdě nástroje, tedy 
na kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Půjde opět o likvidaci červotoče lignofixem, 
zacelení napadeného dřeva petrifikací, obno-
vu nátěru – fládrování, obnovu zlacení sloupů 
a restaurace řezbářských prvků. Vlastní prů-
běh prací však bude určován disponibilním 
množstvím finančních prostředků.

Vraťme se ještě na chvíli ke zmiňovaným 
novým kovovým píšťalám. V současné době 
jsou již hotovy a uloženy v lodi našeho far-
ního kostela. Píšťaly totiž musí být ulože-
ny ve svislé poloze, aby se nezdeformovaly, 
a pro jejich velkou výšku nejsou k dispozi-
ci jiné prostory pro uložení. Již od prosince 
2011 je možné tyto píšťaly v našem chrámu 
zhlédnout. Pro tento účel připravujeme den 
otevřených dveří, aby se všichni občané moh-
li seznámit s tím, z čeho se náš varhanní ná-
stroj skládá. Předběžně byl stanoven termín 
21. 1. 2012 od 9:00 do 14:00 hod. Neváhejte 
tedy a přijďte, neboť jakmile se nástroj zkom-
pletuje, bude zhlédnutí píšťal na desítky let 
nedostupné. Jde tedy o jedinečnou příležitost 
si je prohlédnout. 

Závěrem nám dovolte všem poděkovat, jak 
restaurátorům, tak všem dárcům a sponzo-
rům, bez nichž by nebylo možno tento projekt 
realizovat. Pevně věříme, že řady přátel na-
šich vzácných varhan dále porostou, a jejich 
pomoc ocení i následující generace našich po-
tomků.

Správní rada NF (red. kráceno)

Nejlepší z oboru číšník je z Integrované 
střední školy Moravská Třebová

Ve dnech 24.-25. 11. 2011 se uskutečnil 
18. ročník prestižní odborné soutěže pro 
žáky gastronomických oborů kuchař, cuk-
rář a číšník Gastro Junior - Nowaco Cup 
2012.
Soutěž je podporována MŠMT ČR a získa-
la záštitu J. Dobeše, ministra školství ČR 
a Miroslava Kubece, kontinentálního ředite-
le Světové asociace kuchařských spolků pro 
centrální Evropu. Soutěže se i letos zúčast-
nily talentované naděje české gastronomie, 
které se nebojí ukázat své dovednosti před 
širokým publikem a odbornou porotou. In-
tegrovaná střední škola 
vyslala do regionálního 
kola pro oblast Čech dva 
zástupce studující učební 
obor Kuchař-Číšník, a to 
Janu Souralovou a Kris-
týnu Bártovou. Letošní 
účast škol, které se při-
hlásily do soutěže, byla 
skutečně vysoká a napě-
tí provázelo soutěžící až 
do posledního okamžiku. 
V této konkurenci žáky-
ně ISŠ zazářily a potvr-
dily tak tradičně dobrou 
odbornou úroveň výuky. 

V kategorii Číšník se stala Jana Souralová 
absolutní vítězkou a porazila své soupe-
ře z 20 odborných škol s gastronomickým 
zaměřením. Kristýna Bártová se umístila 
v konkurenci 28 škol v bronzovém pásmu. 
Obě žákyně postupují do celostátního finá-
le, které se bude konat jako odborný pro-
gram Mezinárodních potravinářských ve-
letrhů SALIMA v únoru 2012 na výstavišti 
v Brně.

Libor Čáp, zástupce ředitele ISŠ

Vážení spoluobčané, přátelé našeho nadační-
ho fondu, příznivci našich vzácných varhan, 
významné kulturní památky našeho města 
Moravské Třebové, dovolte nám, abychom 
vás informovali o získaných finančních da-
rech, stavu a postupu prací restaurování, 
a plánu na příští rok. Začněme nejdříve re-
kapitulací financí. K dnešnímu dni bylo na 
účel našich varhan získáno celkově 1 230 000 
Kč, z toho 500 000 Kč obdržel farní úřad od 
ministerstva kultury v rámci programu revi-
talizace, 400 000 Kč od Pardubického kraje, 
200 000 Kč dostal nadační fond od Města 
Moravské Třebové a zbytek obdržel nadač-
ní fond od podnikatelů našeho města, našich 
spoluobčanů formou konkrétních darů, ano-
nymních příspěvků do našich kasiček, či dob-
rovolným vstupným z koncertů našeho chrá-
mového sboru. Všem dárcům patří naše velké 
poděkování. 

Jak jsme vás již informovali, restauračních 
prací se ujala česká firma ORGANA z Kut-
né hory, varhanářská firma rodiny Kadeřáb-
kových. 25. 10. 2011 proběhl již druhý kon-
trolní den projektu. Pod vedením diecézního 
organologa pana Gottwalda se auditu účastnil 
technický administrátor naší farnosti pan Ná-
dvorník, památkář pan Koukal, zástupce far-
ního úřadu bratr Ivan a dva členové správní 

rady nadačního fondu. S výsledky prací nás 
seznamoval sám pan Kadeřábek se synem. Při 
vstupu do dílen nás příjemně překvapil řád 
a čistota nejen ve skladovacích prostorách, 
ale i na jednotlivých pracovních místech. Po 
demontáži varhan 13. 9. 2010 byly provede-
ny následující práce. Rozebrané dřevěné čás-
ti byly převezeny k ozáření Gamma paprsky. 
Ozářením byla zlikvidována všechna stádia 
dřevokazného hmyzu. Poté bylo možno při-
stoupit k další konzervaci dřeva lignofixem, 
jehož nátěr se vsákne do hloubky, a tak zajistí 
ochranu proti dřevokazným houbám, plísním 
a hmyzu do dalších let. Dalším krokem postu-
pu byla petrifikace napadeného dřeva v prys-
kyřičné lázni. Dřevo do ní vložené nasákne, 
a tím se zacelí komůrky a chodbičky vyhlou-
bené ve dřevě červotočem, a tak se stane dře-
vo opět kompaktním. Povrchová vyhloube-
ní se zatahují tmelem. Takto byly ošetřeny 
všechny dřevěné píšťaly nástroje, vzdušnice I. 
a II. manuálu a pedálu, hotova je traktura vy-
jma hracího stolu. Velmi nás potěšilo, že přes 
značný stupeň devastace dřeva červotočem se 
podařilo původní materiál uvedenými techni-
kami obnovit, zacelit, a nemusely se zhotovo-
vat nové repliky poškozených částí dřevěného 
materiálu. Tím bude historická hodnota ná-
stroje zachována. Dále byly ošetřeny všechny 
kovové píšťaly kromě jedné skupiny, o kte-
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města Moravská Třebová výhradně na základě osobní 
nebo telefonické domluvy. Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich příjmu. Rezervace 
přijímáme vždy nejdříve první den v daném měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny 
zpět do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, i v tomto případě platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Johnny English se vrací 
(USA/VB/Fr.)*
9  1  pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, 
když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden 
muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí 
a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal 
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí 
tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje 
mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem 
na katastrofy všeho druhu.

Režie: Oliver Parker, hrají: Rowan Atkinson, 
Dominic West, Gillian Anderson, Rosamund Pike 
ad. 
Akční/Komedie/Dobrodružný, 101 min.

Rodina je základ státu (ČR)
16  1  pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný 
výlet. Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, 
který dosáhl vysokého manažerského postu ve 
významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně 
žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji 
Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na 
povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů 
týkající se celého vedení banky. Libor se následně 
ocitá pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří 
mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se uniknout 
před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé 
situace své nic netušící manželce (Eva Vrbková). 
Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod 
záminkou společné dovolené odveze celou rodinu 
na jižní Moravu. Prchání před spravedlností se stane 
cestou plnou hledání ztracených vztahů …
Režie: Robert Sedláček, hrají: Igor Chmela, Eva 
Vrbková, Jan Budař, Simona Babčáková ad.
Drama, 106 min.

Tintinova dobrodružství 
(USA/Nový Zéland)
18  1  středa, 17:00, vstupné 70 Kč
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě 
oblíbenými příhodami knižního a comicsového 
hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího 

pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně 
zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného 
psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model 
lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
Režie: Steven Spielberg, hrají: Jamie Bell, Daniel 
Craig, Andy Serkis, Cary Elwes ad. 
Animovaný/Rodinný/Mysteriózní, 107 min.

Mitrovský plán (USA)*
23  1  pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Josh Kovacs je manažerem jednoho z nejluxusnějších 
rezidenčních hotelů v New Yorku. V jeho nejvyšším 
patře má byt burzovní titán Arthur Shaw (Alan 
Alda). Ve chvíli, kdy se provalí, že tenhle chlapík 
zdefraudoval peníze svých klientů, změní se jeho 
byt na luxusní domácí vězení, kde na něj dnem 

i nocí dohlížejí agenti FBI. Pro Joshe je to jedna 
z nejhorších zpráv v životě. I on, spolu s ostatními 
pracovníky hotelu, patřil ke Shawovým klientům 
a kvůli jeho machinacím přišel o životní úspory. Na 
konci temného tunelu přesto svítí světélko naděje. 
Režie: Brett Ratner, hrají: Ben Stiller, Matthew 
Broderick, Eddie Murphy, ad. 
Akční/Komedie/Krimi, 104 min.

Muži v naději (ČR)
25  1  středa, 19:00, vstupné 70 Kč
Může být nevěra základem šťastného manželství? 
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: 
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, 
musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská 
se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje 
svou divokou teorii v každodenní praxi, a to 
s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého 
šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe 

naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, 
který pro samé svědomité plnění povinností 
nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná 
nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf 
proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, 

jak vnést do skomírajícího manželství potřebný 
vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné 
dcery...
Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Jiří Macháček, Bolek 
Polívka, Éva Vica Kerekes ad. 
Komedie, 115 min.

Kulturní centrum

Světáci (divadlo)
21  1  sobota, 19:00, kinosál muzea, 
vstupné 200 Kč
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom 
zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, 
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém 
zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, 
se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského 
chování. Doufají, že si napříště v takovém 
lepším podniku zaslouží, jako opravdoví světáci, 
společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou 
zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance 
a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec 
natrefí na trojici podobně dobře vyškolených lehkých 
dam? Notoricky známá filmová hudební komedie 
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Litomyšl
Výstava: Odkrývání Dobře utajených houslí 
Do 30. 5. 2012 
aneb M. Horníček člověk, herec, spisovatel, vý-
tvarník.
Součástí výstavy je filmová projekce.

Koncert: Justin Echols Quartet
27. 1. 2012 od 19:00 hod. - zámek

Svitavy
Koncert: Neřež
18. 1. 2012 od 20:00 hod. - klub Tyjátr
Skupina Neřež v novém obsazení připomene 30. 
výročí založení seskupení Nerez.

Koncert: Po zarostlém chodníčku
23. 1. 2012 od 19:00 hod. - Fabrika
Koncertní večer s baletem. Vystoupí A. Kalivodo-
vá, sólistka Státní opery Praha.

Koncert: Franta Černý a jeho parta & Mičudka 
+ host Ticho de Pre Cupé Band
28. 1. 2012 od 20:00 hod. - klub Tyjátr
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz 

Leden 2012

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí

Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi 
Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní 
od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších 
českých filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra 
Olšovského se na jevišti objeví stálice Divadelní 
společnosti Háta, ale i nové populární tváře: 
Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta 
Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana 
Andrlová anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých 
dam, Miriam Kantorková nebo Vlasta Peterková 
v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar, 
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír 
Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, 
Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích. Jako 
zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora 
šarmantní Jan Přeučil nebo dechovkový král Josef 
Oplt.

Pejsek a kočička (pro děti)
26  1  čtvrtek, 8:30 a 10:00, kinosál, 
vstupné 30 Kč
Divadelní pohádku uvádí Hravé divadlo z Brna. 
Nápaditě zpracovaná klasická pohádka, v podání 
dvou brněnských herců E. Koláře a D. Veselé. 
Určeno pro MŠ a I.st. ZŠ. 

7. Městský bál 
27  1  pátek, 20:00 hod , dvorana muzea, 
vstupné 90 Kč

Polička
Novoroční koncert bratrů Ebenových
8. 1. 2012 od 19:00 hod. - Tylův dům
Bratři Ebenovi představí své poslední album Chle-
bíčky.

Divadlo: Jedlíci čokolády
24. 1. 2012 od 19:00 hod. - Tylův dům
Příběh tří sester, které se stavějí na vlastní nohy 
po smrti otce.

Koncert: Miloš DODO Doležal
27. 1. 2012 od 20:00 hod. - Divadelní klub

Vysoké Mýto
Čajovna Potmě
5. 1. 2012 od 15:00 do 20:00 hod. - čajovna Čajka
Může vám hodina slepoty otevřít oči? Program 
a občerstvení.

Koncert: Visací zámek
28. 1. 2012 od 20:00 hod. - Městský klub
Koncert legendární punk rockové kapely na klu-
bové scéně.

Program:
20:00  Slavnostní zahájení
20:10  Předtančení - Taneční studio Pavla 

Machálka při ZUŠ M. Třebová
20:20 Volná zábava
21:30  Umělecký tanec - Natálka Šafaříková
21:40 Volná zábava
23:00 Tombola
23:20 Volná zábava
23:59 Trapná magie  Richarda Nedvěda
00:20 Volná zábava
K tanci a poslechu hraje skupina KREYN 
Konice, 
občerstvení a bohatá tombola - zajištěno.

Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Beseda s projekcí

V říši středu
13  ledna 2012, 17:00, kinosál muzea, 
vstupné 50 Kč
Projekce dokumentu a beseda s autorem Lumírem 
Moučkou. 

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, 
tel.: 731 151 784
Otevřeno: 
listopad–březen – pouze pro skupiny minimálně 8 
osob. Nutné se předem objednat s několikadenním 
předstihem.

Stálá expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea Julie
• Barevná planeta
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Okénko ZUŠ
Stojíme na počátku nového roku 2012. Rádi 
bychom Vám právě v tuto dobu poděkovali 
za přízeň, kterou jste našim akcím věnova-
li v průběhu skončeného roku. Je pro nás 
motivací do další práce a důkazem toho, že 
i v dnešní přetechnizované době má umě-
lecké vzdělávání své pevné místo. A co nám 
tento rok přinese? Opět pro Vás připraví-
me desítky příjemných podvečerů a veče-
rů, jejichž dominantou bude v květnu 12. 
ročník festivalu Moravskotřebovské arkády 
a Výtvarný svět na zámku. Opět s pestrým 
programem pro všechny věkové katego-
rie. A budoucnost nejbližší? V měsíci led-
nu Vás zveme do Komorního sálu ZUŠ na 
Podvečery s múzami, které se budou konat 
12. a 26. 1. v 17:30 hodin. 19. 1. Vás rádi 
v 15:00 hodin přivítáme v Koncertním sále 
školy na Vystoupení tanečního oboru. V zá-
věru dovolte, abychom Vám všem popřá-
li pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů 
v roce 2012.

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Palackého

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne na ZŠ Palac-
kého 1351 ve čtvrtek 2. 2. 2012 v době od 13:00 
do 16:30 hodin.

Proč zvolit naši školu?
Nabízíme:

moderně vybavené odborné učebny - výpočet-• 
ní technika, chemie, fyzika, přírodopis
kmenové třídy vybavené interaktivními tabu-• 
lemi a počítači
2 tělocvičny, horolezeckou stěnu, plavecký • 
bazén, víceúčelové hřiště, moderní školní jí-
delnu – vše v jednom areálu, žáci nemusí ni-
kam docházet
moderní výukové programy a moderní meto-• 
dy výuky
zaměření školy na sportovní aktivity žáků, • 
nadstandardní péči o žáky v oblasti sportu
individualizovanou výuku anglického jazyka • 
již od 1. ročníku, na 2. stupni v rámci povinně 
volitelných předmětů výuku dalšího jazyka
3 hodiny tělesné výchovy, z toho 1 hodinu • 
plavání
sadu učebních pomůcek, pracovních sešitů • 
a učebnic pro žáky 1. ročníku zdarma
zapojení školy do řady projektů - Férová ško-• 
la, Zdravá záda, Rozumíme penězům, Peníze 
do škol, Les ve škole - škola v lese, Recyklo-
hraní, Zachraňme zvířátko ve Vendolí, Adop-
ce na dálku, Ovoce do škol, Pasování prvňáků 
na čtenáře
organizování různých akcí, např. jarmarku, • 
Mikulášského dne, blešího trhu, vánočních 
besídek, školní akademie, pravidelné návště-
vy dopravního hřiště
péče o talentované žáky - účast v soutěžích, • 
individuální přístup, příprava žáků na studi-
um
možnost nápravy dyslektických poruch, lo-• 
gopedické a výchovné poradenství
školní družinu od 6:00 hodin do 16:30 hodin, • 
školní klub s aktivitami v oblastech sportu, 
výtvarné výchovy, odívání
možnost zapojení do práce v zájmových • 
kroužcích - novinářský, flétnový, výtvarný, 
atletika, německý jazyk

školní klubovnu, která je žákům k dispozici • 
v průběhu volných hodin
stálou péči o zlepšování vztahů mezi žáky - • 
Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd, udržování 
zdravého klimatu ve třídách

Pokud si zvolíte naši školu a přijdete se svými 
dětmi k zápisu, přineste s sebou rodný list svého 
dítěte.

Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší peda-
gogičtí pracovníci školy. 

Zápis do první třídy
ZŠ Kostelní náměstí 21 v Moravské Třebové zve 
všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zá-
pis do první třídy. Zápis se uskuteční dne 2. 2. 
2012 v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Nabízíme:
- nadstandardní vybavení počítačovou a audiovi-

zuální technikou (všechny třídy jsou opatřeny 
interaktivními tabulemi a počítači)

- výuka probíhá dle učebnic nakladatelství Fraus, 
které mají interaktivní podporu

- používání školních netbooků při výuce na prv-
ním i druhém stupni

- Zdravá záda - žáci 1. tříd dostanou zdarma le-
hounké školní batůžky

- příjemné a moderní prostředí (třídy jsou zaříze-
ny novým nábytkem)

- projekty OVOCE DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉ-
KO a OD MŠ PO ZŠ, INKLUZE - spolupráce 
se ZŠ speciální MT

- projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky

- EVVO - enviromentální výchova
- Lipsko - výměnný pobyt žáků druhého stupně
- metody projektového vyučování
- výuku anglického jazyka od 1. třídy
- práce s výukovými programy od první třídy 

i v počítačové učebně
- lyžařský výcvikový kurz ve 4. a 5. třídě
- plavecký výcvikový kurz a další aktivity
- bruslení
- učebnice a pracovní sešity obdrží žáci prvních 

tříd zdarma
- zdarma balíček základních učebních pomůcek 

pro děti, které nastoupí do prvních tříd
- školní družinu (ranní i odpolední), psaní úkolů, 

doučování a kroužky v rámci školní družiny
- Pohádková školička - pro předškoláky
- adaptační kurz pro 1.-3. třídu na Srnčí
- pasování prvňáčků na čtenáře
- školní akademie
- zdarma kroužky - sportovní, angličtina od první 

třídy, logopedie, francouzština, příprava na ma-
lou státnici z němčiny

- Mikulášské soutěžení
- Barevné dny - Velikonoce
- spaní ve škole - DEN DĚTÍ
- domácí přípravu na druhém stupni pomocí in-

teraktivních učebnic - žáci nemusí nosit učeb-
nice do školy

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

Zápis dětí do 1. třídy na Křižovatce
Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Dovolte 
nám, abychom Vás pozvali k zápisu do 1. třídy 
na naší škole. Tento zápis se uskuteční ve čtvrtek 
3. února 2012 od 13:30 do 15:30 hodin.
Co Vám může naše škola nabídnout? Jistě je to 
výuka v menším kolektivu dětí malé školy. Díky 
tomu můžeme přistupovat k Vašemu dítěti indi-
viduálně. Je-li dítě dlouhodobě nemocné, zajiš-
ťujeme doučování látky, které dítě neporozumě-
lo.V práci nám pomáhá také přítomnost asistentky 
pedagoga, spolupracujeme s pedagogicko-psycho-
logickou poradnou, pro děti s diagnózou poruchy 
učení vypracováváme individuální plány. 
Díky účasti v projektu Peníze do škol máme 
v současnosti všechny třídy vybaveny interaktiv-
ními tabulemi s množstvím výukových programů. 
Používáme i jiné pomůcky jako jsou interaktivní 
učebnice, vizualizéry, hlasovací zařízení a další. 
Účastníme se i dlouhodobých projektů podporu-
jících zdraví - Zdravá škola, Zdravá záda, Ovoce 
do škol. Dalšími významnými projekty jsou Šancí 
je prevence s protidrogovou tematikou, Právo pro 
každého, který je zaměřený na rozšíření právního 
vědomí žáků a Finanční gramotnost věnovaný bu-
doucí odpovědnosti žáků za své finance. Ve škole 
probíhá i celá řada menších projektů zaměřených 
na ekologickou a dopravní výchovu, posílení čte-
nářské gramotnosti, poznávání významných míst 
našeho města a další. Toto vše činí výuku pestrou 
a zajímavou.

Žáci naší školy navštěvují též kroužky vedené vy-
učujícími – florbal, pěvecký, přírodovědecký. Sa-
mozřejmostí je plavecký výcvik na 1. stupni a ly-
žařský výcvik na 2. stupni.
V naší škole se již několik let vyučuje anglický 
jazyk od první třídy, na druhém stupni se vyuču-
je také anglická konverzace. Od páté třídy se žáci 
pravidelně účastní testování školních dovedností 
pomocí celostátních testů Scio a Kalibro. Díky to-
muto testování jsme už teď připraveni na celostát-
ní srovnávací testy v pátých a devátých třídách.
Školní družinu může Vaše dítě navštěvovat 
v době od 6:30 do 15:30 hodin. V rámci družiny 
pracují sportovní a rukodělný kroužek. Děti se 
mohou účastnit celé řady zajímavých aktivit a pro-
jektů k různým příležitostem, výletů do bazénu, 
vycházek do okolí, karnevalu nebo víkendového 
výletu na závěr školního roku. Pro starší děti na 
prvním stupni je zabezpečen dozor v době oběda.
I v letošním roce si u zápisu bude moci Vaše dítě 
vybrat kvalitní ergonomickou aktovku, kterou 
zdarma obdrží při nástupu do školy. Tuto aktovku 
bude moci Vaše dítě používat nejen v první třídě, 
ale po celou docházku na prvním stupni.
Tak to je naše nabídka pro Vás, milí rodiče. Velmi 
rádi se s Vámi uvidíme u zápisu do 1. třídy.

Srdečně zvou vyučující 1. stupně 
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Vstupné 90 Kč vč. místenky * předtančení * domácí občerstvení

 BOHATÁ TOMBOLA

        Předprodej vstupenek od 16. ledna 2012

             v prodejně:   Koupelny, Svitavská 19 (bývalá Jednota)

64. LIDOVÝ PLES
             � ������ ���   4. ��O�� ����

     V DOMĚ ARMÁDY „NA PÍSKU“

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

v Moravské Třebové Vás srdečně zve na

Boršovská tančírna 
Na základě vzájemné dohody a zájmu ze strany účastníků V. 
ročníku boršovských tanečních kurzů Bílkovy taneční školy, 
budou od ledna opět fungovat taneční kurzy pod názvem Bor-
šovská tančírna, samozřejmě pod vedením tanečního mistra 
Ing. Aloise Bílka a jeho taneční partnerky. První taneční večery 
budou 20. a 27. 1. 2012. Tančírna je samozřejmě přístupná kaž-
dému zájemci o zdokonalení svého tanečního umění. Kursov-
né je 1.200 Kč pro taneční pár za 6 tanečních lekcí. Kontaktní 
osoba: Beyer Miloš, tel. 604 953 639. Další termíny, informace 
a případné změny budou vyvěšeny na stránkách SPKD www.
spkd-borsov.estranky.cz.

Plesová sezóna v KD Boršov
14. 1. XXX. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
  4. 2. HASIČSKÝ PLES
18. 2. OBECNÍ PLES aneb TRUBIČKOVÝ BÁL

MO  ČSSD  Moravská  Třebová  

OVV  ČSSD  Svitavy  

KVV  ČSSD  Pardubice  

pořádají  

XXI.  
společenský  ples   

14.  ledna  2012  od  20,00  hodin  

v  sále  Na  Písku  v  Moravské  Třebové  

-‐ tradičně  štědrá  tombola  
-‐ bohaté  občerstvení  
-‐ k  tanci  i  poslechu  hraje  

Kontakt  Band  Moravská  Třebová  

-‐ doprovodný  program  s  překvapením  
-‐ srdečná  a  přátelská  nálada  

  Předprodej  vstupenek  v  Turistickém  informačním  centru  

na  nám.  TGM  od  3.  Ledna  2012  

Srdečně  zvou  pořadatelé  !!!  
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K činnosti Šlarafie v Moravské Třebové
Ve druhé polovině 19. století vznikalo ve střed-
ní Evropě množství nejrůznějších spolků. Bylo 
tomu tak ovšem i v Moravské Třebové; historií 
některých zdejších spolků jsme se již na stránkách 
zpravodaje zabývali nebo jejich existenci alespoň 
v různých souvislostech zmiňovali. Zcela výji-
mečné postavení měl spolek, který jeho zakladate-
lé před více než 150 lety nazvali „Schlaraffia“. 

Původ názvu Šlarafie
„Der Schlaraffe“ je německý výraz pro povale-
če, zahálejícího člověka, původně má tedy spíše 
pejorativní význam. Pohádka ze Šlarafie (Das 
Märchen vom Schlaraffenland), jak ji zaznamena-
li bratři Grimmové, je jedním z mnoha pohádko-
vých příběhů o vysněné zemi nadbytku a nicnedě-
lání, bezstarostného života. Podle Ottova slovníku 
naučného slovo Šlarafie značí „vymyšlenou zemi 
směšné dokonalosti, v níž dostane se člověku beze 

vší duševní nebo tělesné námahy všech hmotných 
požitkův“ a báje o ní „není než parodií na předsta-
vu o rajských poměrech pravěku“. Podle takové 
říše byl tedy nazván spolek Schlaraffia (počeštěno 
Šlarafie).

Vznik Šlarafie a její program
Šlarafie vznikla roku 1859 jako spolek pražských 
umělců, spolek čistě mužský a s výhradně němec-
kým obcovacím jazykem. Podle vnějších znaků 
bychom ji mohli nazvat spolkem recesistů, za ko-
mickými rekvizitami se však skrývaly ušlechtilé 
ideály. Z Prahy se myšlenka Šlarafie rychle šířila 
do dalších měst v Evropě i jinde ve světě, kde žilo 
německy hovořící obyvatelstvo. Vznikající poboč-
ky byly nazývány říšemi  – v Čechách byly kro-
mě říše Praga např. říše Reichenbergia v Liberci, 
Mandovia ve Varnsdorfu, Hohenelba ve Vrchlabí 
nebo Gigantea v Trutnově. Celkem bylo v čes-
kých zemích asi čtyřicet šlarafských organizací. 
Říše „Praga“ byla považována za „matku všech 
říší“, Praha se roku 1876 stala sídlem organizace 
zastřešující všechny šlarafské říše – „Všešlarafie“ 
(„Allschlaraffia“). 
Činnost Šlarafie se opírala o tři hlavní hodnoty: 
umění, humor a přátelství. Veškeré dění se odehrá-
valo v kulisách s laskavým humorem parodované-
ho rytířství. Členové spolku museli projít několika 
stupni, než byli slavnostně pasováni na rytíře. Při 
této slavnosti si zvolili rytířské jméno, které mělo 
většinou humorný či parodický podtext, a muse-
li ho při spolkových sezeních používat. Šlarafo-
vé nosili pestrobarevnou „šaškovskou“ čepičku 
ověšenou odznaky a medailemi a na prsou šerpu 
plnou řádů.
Hlavním symbolem spolku byl výr, ústředním 
heslem „In arte voluptas!“ („V umění je rozkoš!“). 
Šlarafie měla svůj vlastní letopočet, názvy měsí-

válka, po ní byla činnost šlarafů obnovena a v roce 
1923 byla založena šlarafská říše s názvem Tribo-
via. Šlarafie patřila k nejmenším spolkům ve měs-
tě, počet jejích členů býval méně než čtyřicet. Byli 
to ovšem samí vážení muži – ve třicátých letech 
byli členy ředitelé zdejších továren, majitelé men-
ších firem, právníci, učitelé, … Spolek měl svůj 
lokál v prvním patře Německého domu (Bránská 
1, pozdější Besední dům). Členové se scházeli od 
začátku října do konce dubna každou středu ve-
čer. Každý večer byl zahájen zpěvem, následovalo 
probírání spolkových záležitostí, pak vážná a na-
konec veselá část programu. Kromě nejrůznějších 
hudebních žánrů býval součástí programu přednes 
poezie i prózy, ale také třeba kouzelnická vystou-
pení.
Jako všude jinde byla i ve Třebové Šlarafie vý-
hradně mužským spolkem, dvakrát do roka však 
pořádala akci určenou i pro ženy a děti. Byla to 
vánoční „besídka“ s nadílkou u stromečku a po-
tom masopustní bál. Na tyto slavnosti byli zváni 
také přespolní Šlarafové ze Šumperka, Brna, Olo-
mouce, Vídně.
Po připojení Moravské Třebové k Německé říši 
v roce1938 byly všechny zdejší spolky rozpuště-
ny. Moravskotřebovští Šlarafové však často po-
kračovali ve své činnosti i po odsunu, ve svých 
nových domovech.

Informace o moravskotřebovské říši Tribovii jsou 
čerpány z článku Gottfrieda Kellnera v Hřebeč-
ské ročence (Schönhengster Jahrbuch) z roku 
1986. Autor v ní vyjmenovává i členy spolku ve 
třicátých letech. K jeho textu připojil Dr. Rudolf 
Pechhold fotografii z pozůstalosti svého otce, na 
které se mu podařilo několik Šlarafů identifikovat. 
Jiná fotografie je uložena v muzeu. Vlevo nahoře 
nad skupinou „šlarafsky vystrojených“ mužů visí 
standarta, na níž i přes špatné nasvětlení a zlom 
papíru můžeme přečíst alespoň písmena Schl(a)  - 
zbytek  je nutno si domyslet, ve spodním řádku lze 
však při zvětšení snadno přečíst celé slovo Tribo-
via, takže je zřejmé, že jde skutečně o třebovskou 
Šlarafii. Snímek je také dostatečně kvalitní, aby 
bylo možno rozlišit obličeje jednotlivých členů 
skupiny – dnes už by mohli být identifikováni asi 
jen porovnáním s jinou fotografií, pamětníků už 
mnoho nebude…

-jm-

ců a další zvláštnosti. Šlarafie měla jistě mnoho 
společného se svobodnými zednáři, s nimiž bývá 
mylně ztotožňována, zároveň však tajné spolky 
spíše parodovala, podobně jako v českém prostře-
dí spolky „Kosů“.
Uvádí se, že při setkávání členů Šlarafie existovala 
tři tabu – politika, náboženství a finance. Přitom 
v běžném životě Šlarafové často zaujímali právě 
v těchto sférách významné postavení a neváhali je 
pro dobrou věc využít.

Šlarafie dnes
Za osmdesát let existence před vypuknutím druhé 
světové války se ze Šlarafie stal kulturní fenomén, 
který expandoval do celého světa. Po válce byla 
činnost „říší“ obnovována a ledaskde pokračuje 
dodnes. Také u nás se tento fenomén začíná stá-
le více připomínat. Šlarafské ideály jsou v dnešní 
době zřejmě alespoň pro určitou část populace ne-
bývale aktuální.  
V České republice byla dosud obnovena při-
nejmenším pobočka Šlarafie v Jihlavě. Existuje 
také iniciativa skupiny pražských žen, která v roce 
2009, při příležitosti 150. výročí vzniku spol-
ku oslovila ústředí Schlaraffie v Bernu s  žádostí 
o obnovení říše Praga a zrušení zákazu účasti žen 
v činnosti spolku. Velkou pozornost v téže době 
věnovali historii Šlarafie v Jablonci nad Nisou, 
kde bylo opraveno někdejší sídlo šlarafské říše 
Preciosa Iserina vybudované roku 1910 v podo-
bě romantického hrádku (což je rarita, snad všude 
jinde se Šlarafové scházeli v pronajatých prosto-
rách). O Šlarafii se u nás při podobných příleži-
tostech běžně hovoří a píše česky, což naznačuje 
možnost prolomení dalšího tabu  – výhradního 
užívání němčiny jako spolkového jazyka. 
O historii Šlarafie se ovšem zajímají i sběratelé. 
Ať už se znalostí historie a ideálů této instituce 
nebo jen lákáni bizarností šlarafských rekvizit, 
shánějí v prodejnách starožitností a na interneto-
vých aukcích šlarafské odznaky, vyznamenání, 
fotografie…

Šlarafové v Moravské Třebové
V Moravské Třebové vznikla v roce 1913 stolní 
společnost „Výrů“, která pěstovala šlarafské ideály 
pod vedením Dr. Franze Smitala, jenž je sem při-
nesl ze Šumperka. Její existenci přerušila světová 

Fotografie z pozůstalosti R. Pechcholda (repro 
Schönhengster Jahrbuch 1986)

Skupinová fotografie členů říše Tribovia z muzejní sbírky
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Vítězka celoevropské soutěže je z Moravské Třebové
Evropská komise v Bruselu představila pro-
gram Horizont 2020, nový rámcový program 
na podporu výzkumu, inovací a konkurence-
schopnosti v Evropě, na který 
jsou vyčleněny finanční prostřed-
ky v celkové výši 80 miliard eur. 
Jméno nového programu vymys-
lely učitelky Marcela Endlová 
z Vojenské střední školy a Vyšší 
odborné školy Ministerstva obra-
ny v Moravské Třebové a Beata 
Zyngier z Polska. Uvedla to ve-
doucí zastoupení Pardubického 
kraje v Bruselu Karolína Bren-
nerová. Obě vítězky soutěže You 
name it! přijely začátkem prosin-
ce do Bruselu na evropskou kon-
ferenci o inovacích, kde se mimo 
jiné osobně setkaly s komisařkou 
pro vědu a výzkum Máire Geo-
ghegan-Quinn. Zastoupení Par-

dubického kraje v Bruselu připravilo program 
pro vítězku evropské soutěže. „Věda připomí-
ná horizont. Když člověk něco vymyslí, objeví 

se další možnosti,“ vysvětlila Marcela Endlová, 
jak na nový název programu pro vědu a výzkum 
přišla. Z Bruselu si odváží především zážitky 

a kontakty na zajímavé lidi, kte-
ří podle jejích slov opravdu něco 
dělají. Brusel tedy pro ni už ne-
znamená jen vzdálené sídlo Ev-
ropské unie: „Je škoda, že si lidé 
spojují Evropskou unii a Brusel 
s byrokracií, protože jsem viděla, 
že tu vznikají zajímavé nápady, 
které pak jednotlivé členské státy 
mohou uvést do praxe. Evropská 
unie je dobrý projekt. Samostat-
né evropské státy mají pro velké 
země jako je USA, Čína a Rusko 
příliš malou váhu.“ 

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí  

Pardubického kraje

Bezpečí seniorů 
v dopravě

Začátkem měsíce prosince 2011 od-
bor dopravy MěÚ zorganizoval před-
nášku pro starší spoluobčany důcho-
dového i předdůchodového věku. 

Tato akce proběhla v rámci infor-
mační kampaně vedené oddělením 
BESIP Ministerstva dopravy. Ing. 
Otakar Švec, krajský koordinátor 
Besipu pro Pardubický kraj, hovo-
řil se zúčastněnými seniory o tom, 
jaká jsou pro ně rizika v silničním 
provozu, jak používat bezpečnostní 
prvky při pohybu na pozemních ko-
munikacích, a seznámil je se změna-
mi a novinkami v zákoně č.361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích. 

Závěrem účastníci setkání získali 
drobné dárky – reflexní předměty 
a nákupní tašku s reflexními prvky. 
Do budoucna bychom v tradici tako-
výchto školení, nejenom pro věkem 
starší, ale i pro ostatní řidiče a účast-
níky silničního provozu, chtěli po-
kračovat. V jarních měsících roku 
2012 proběhne další přednáška, její 
termín bude včas oznámen.

Petr Václavík, 

vedoucí odboru dopravy

Společnost česko-německého 
porozumění informuje

Rok 2011 se nachýlil ke svému konci, dovol-
te abychom udělali malou bilanci akcí Středis-
ka česko-německého porozumění v Moravské 
Třebové. Středisko má celoroční pravidelnou 
činnost, nabízí kurzy němčiny pro mládež i do-
spělé, setkání pro seniory, přednášky, výstavy 
a kulturní akce. Jedním z cílů střediska jsou 
setkání občanů obou národností, české i ně-
mecké, vzájemné poznávání společné historie 
a kultury. Pořady pro seniory dávaly možnost 
starším obyvatelům německé národnosti ho-
vořit v rodném jazyce a účastnit se na seminá-
řích. Členové se mohli zúčastnit tří seminářů. 
V březnu na vzdělávacím semináři v Bad Kis-
singenu – Pohled k našim sousedům. Ve stře-
disku pak proběhly dva semináře Hrady, zám-
ky a pevnosti na Moravě a seminář Hřebečské 
nářečí s exkurzí do Vídně. Středisko také po-
řádalo výstavy: první pojednávala o Davidu 
Zeisbergovi – nazývaného indiánský apoštol. 
Druhá výstava byla ke 120. narození třebov-
ského malíře a grafika Rudolfa Matera. Moder-
ní malířskou techniku představila Danuše Na-
vrátilová ve své výstavě Enkaustika – malování 
voskem. Po této výstavě se uskutečnil také kurz 
malování voskem. Z Chomutova jsme přivez-
li výstavu Monety - vzpomínání německého 
malíře a sochaře Gerfrieda Schellbergera a po-
slední výstava byla na počest prof. Josefa Li-
dla, třebovského rodáka, k jeho 100. výročí od 
narození. V létě jsme uspořádali ve spolupráci 
s maďarským Tarjanem a partnerským městem 
Staufenberg letní setkání mládeže. Z kulturních 
akcí byla největší akce Dny česko-německé 
kultury v září, která se uskutečnila ve spolu-
práci se Sdružením Němců a městem Mor. Tře-
bová. Akce byla podpořena finančně Minister-
stvem kultury ČR, odbor národnostní menšiny 
v ČR, Česko-německým fondem budoucnosti 
a Velvyslanectvím NSR. Pro ženy jsme během 

roku uspořádali ve spolupráci s paní Linharto-
vou z Mohelnice cvičení jogy – Mohenžodára. 
S malým dětským tanečním souborem jsme 
prezentovali SN doma i v cizině. V listopadu 
pak soubor tancoval i v Berlíně. Na závěr roku 
jsme uspořádali víkendový kurz němčiny pro 
studenty němčiny v Mikulově s výjezdem do 
termálních lázní v Laa an der Thaya. Chtěli by-
chom touto cestou poděkovat městu Moravská 
Třebová, Česko-německému fondu budoucnos-
ti, Ministerstvu kultury ČR a Německému vel-
vyslanectví za finanční podporu všech uskuteč-
něných projektů. Poděkovat bychom také chtěli 
přátelům z Vídně, kteří podpořili dětský víken-
dový kurz.
Všem členům a příznivcům střediska česko-
německého porozumění přejeme v novém roce 
hodně štěstí, zdraví, úspěchů a pohody a bude-
me se těšit na setkání při kulturních akcích roku 
2012.

Irena Kuncová (Red. kráceno)

Kurz PC pro 
začínající 

i pokročilé
Univerzita 3. věku v Moravské Třebové 
připravuje pro seniory a invalidní důchod-
ce kurz PC pro začínající i pokročilé.
Zájemci, přihlaste se obratem do 8. 1. 
2012 na adresu PaedDr. M. Blažková, Dr. 
Loubala 10, 571 01 Mor. Třebová, mo-
bil 606 223 855, tel./zázn. 461 316 285,  
e-mail blazkova.mt@seznam.cz.
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Pracovnice městské knihovny přejí do nového roku 
svým čtenářům pevné zdraví a mnoho pěkných chvil 
strávených s knihou.
1.-31. 1. 2012 – Fotografie z Ladaku
Výstava fotografií z Ladaku, oblasti indického státu 
Džammú a Kašmír mezi pohořími Krákorám a Himá-
laj. Přístupno v půjčovní době.
19. 1. 2012 – Banát: naši krajané a jejich krajina
Přednáška Bc. Tomáše Černohouse seznámí ná-
vštěvníky s životem a tradicemi našich krajanů 
v Rumunsku, kteří zde žijí již od první poloviny 
19. století. Stále si zachovávají svůj jazyk, zvy-
ky a tradiční způsob života, a to navzdory většino-
vé rumunské populaci. Přednáška nabídne kromě 
výkladu i fotografie a několik krátkých filmových 
snímků. Bc. Tomáš Černohous je studentem Fakul-
ty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
24. 1. 2012 – Pojďte s námi do světa 
Konverzační večery pro všechny, kteří si chtějí ověřit, 
jak se domluví v jiném jazyce.
- ruština – lektorka p. Světlana Kadlecová
- němčina – lektorka p. Hana Krejčová
Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno 
pravidelně 1x měsíčně. Hledáme lektory pro další ja-
zyky. Ozvěte se, prosím.

Připravujeme na únor:
Kam až sahá vesmír – přednáška Mgr. Jindřicha Žiž-
ky

Knihovna dětem
Tvořivé středy
  4. 1. 2012 – Čarování s klovatinou 
11. 1. 2012 – Obrázek na zeď
18. 1. 2012 – Zimní krajina
25. 1. 2012 – Sněhulák
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK. Pro-
gram 4. 1. je připraven ve spolupráci se Speciální ško-
lou v Moravské Třebové.

Šikovné děti mezi námi
10. 1. 2012 – Skládáme z papíru
Výtvarnou dílnu povede Michaela Přibylová. Začátek je 
ve 14:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
17. 1. 2012 – Sněhulák
Výtvarnou dílnu povede Simona Korábová. Začátek je 
ve 14:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
Odpoledne s babičkou
Úterý - 10., 17., 24., 31. 1. 2012 – čtení, zpívání, hry, 
povídání, hraní scének a mnoho dalších jiných činností. 
Vede p. Věra Nápravníková a p. Slavěna Miklošová. Za-
čátek v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
Učíme se háčkovat
Čtvrtek - 5., 12., 19., 26. 1. 2012 – výuka háčkování 
a vytváření výrobků pro denní stacionář Domeček, vede 
p. A. Hamerníková a M. Jurásková. Začátek v 15:00 
hod. v dětském oddělení knihovny.
1. 1.-21. 3. 2012 – Háčkované výrobky pro Domeček
Od ledna pokračuje v knihovně i mimo knihovnu akce 
háčkování různých výrobků pro denní stacionář Dome-
ček, aby si je prodal, nebo použil jako dárky pro své 
sponzory. Po celou dobu trvání akce budou v knihov-
ně pod dohledem dobrovolníků probíhat výukové lekce 
háčkování. Pokud máte doma nepotřebnou vlnu či přízi, 
doneste ji do knihovny. 
Ladislavova pochoutka
V úterý 13. prosince 2011 se sešly v knihovně ženy, kte-
ré chtěly získat novou inspiraci pro své pečení.
Do 11. ročníku soutěže Ladislavova pochoutka bylo 
přihlášeno 12 druhů cukroví. Prvenství získala p. Ma-
rie Holešovská z Linhartic a její ořechové věnečky, jsou 
opravdu výborné! 
Ořechové věnečky 
25 dkg hladké mouky, 12 dkg cukru, 20 dkg ml. ořechů, 
20 dkg tuku (máslo, Hera), vanil. cukr, cit. kůra. Roz-
válet, vykrájet věnečky, upéct v mírně vyhřáté troubě. 
Slepit máslovým krémem, potřít čokoládou a namočit 
v mletých ořechách. 

Red. kráceno

Ohlédnutí za rokem 2011 v RMC Sluníčko
Od ledna 2011 bylo RMC Sluníčko jmenováno dě-
kanátním rodinným centrem. Rozšířili jsme klasic-
ké aktivity mateřského centra o zdravotní cvičení 
pro dospělé a úterní tvořivé dílny. Čtvrteční plavec-
ká výuka dětí je i nadále oblíbenou aktivitou RMC, 
taktéž společenství dívek Světlušky. Mateřské cen-
trum navštěvuje v průměru 85 maminek s dětmi 
za měsíc. A jaké akce se nám v roce 2011 nejvíce 
vydařily? Jednoznačně burzy dětského zboží, du-
chovní obnovy, karneval, volejbalový turnaj a letní 
prázdninová školička. Poprvé jsme také letos orga-
nizovali v našem městě NOC KOSTELŮ, kterou 
bychom rádi zopakovali v roce 2012. Pokračovat 
chceme i v pořádání přednášek a koncertů. V zá-
věru roku jsme i díky finanční podpoře Nadace O2 
mohli provést rekonstrukci kuchyně, která již byla 
v havarijním stavu. Odměnou za naši činnost nám 
bylo udělení certifikátu SPOLEČNOST PŘÁTEL-
SKÁ RODINĚ, který jsme obdrželi od Sítě mateř-
ských center. Poděkování patří všem dobrovolní-
kům, bez nich by se nemohla většina pořádaných 

akcí uskutečnit. Dále bychom rádi poděkovali za 
podporu městu Moravská Třebová, firmě AZ–Line, 
s. r. o., nadaci O2, všem dárcům a hlavně mamin-
kám, tatínkům, dětem a všem ostatním návštěvní-
kům našeho centra.
Provozní doba 
Pondělí:  9:00-12:00 Rodinné a mateřské cent-

rum (v 10 hod. Trdlování s Luckou)
  18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvi-

čení pro dospělé
Úterý:  8:30-13:00 Katecheze, tvoření, rod. 

a mateřské centrum
  16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy 

a dívky
Středa:  9:00-12:00 a 14:30-17:30 Rodinné 

a mateřské centrum
Čtvrtek:  16:00-17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ 

Palackého)
Pátek:  15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společen-

ství dívek 7-11 let)
V novém roce se na vás budeme těšit od úterý 
3. 1. 2012.

Fara, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, Zdeňka Lišková: tel.: 736 609 318, Irena Wölfelová: tel.: 724 417 112,  
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 2. 1. 2012 
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. 
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se v led-
nu neuskuteční. Provoz humanitárního šatníku je 

zajištěn každý pátek od 15:00-17:00 hod. Půjčovna 
zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provo-
zu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svi-
tavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupi-
lová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT – co připravujeme:

Tříkrálová sbírka
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšuje-
me vám…s touto koledou se můžete opět v prvním 
lednovém týdnu (6.-8. 1.) v ulicích našeho města 
setkat. Skupinky koledníků chodí od domu k domu 
nebo koledují v ulicích. Sbírka má ustálená pravidla. 
Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vyba-
vená průkazem koledníka. Každá kasička je úředně 
zapečetěná. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně 
určen především na pomoc nemocným, handicapo-
vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Část vý-
těžku bude sloužit také na technické zajištění soc. 
služeb OCHMT. Přibližně desetina výnosu sbírky je 
určena na humanitární pomoc do zahraničí. A pro-
tože koledníků není nikdy dost, vyzýváme všechny 
děti i dospělé, kteří by měli chuť podpořit charitní 
dílo a vyjít do ulic jako tři králové, aby se nám ozvali 
na tel: 731 604 564, p. Lexmanová. Tříkrálová sbír-
ka bude zakončena 8. 1. 2011 Benefičním tříkrálo-
vým koncertem v klášterním kostele na Svitavské 
ul. v 16:00 hod. Děkujeme všem za podporu!
Dobrovolnický program 
Program Předčítání seniorům
Od listopadu také v domově pro seniory probíhá 
dobrovolnický program Předčítání seniorům, do 
kterého se mohou zapojit další lidé, kteří chtějí svůj 
volný čas věnovat seniorům. Pokud byste se chtě-
li i vy do tohoto dobrovolnického programu zapojit 
a věnovat svůj volný čas pomoci druhým, kontaktuj-
te paní Lexmanovou na tel 731 604 564.
STD Ulita:
Ocenění práce uživatelů STD
Jak jsme vás již v minulém čísle zpravodaje infor-
movali, obdrželi klienti STD Ulita ve výtvarné ka-
tegorii festivalu Nad oblaky jednu z hlavních cen. 
Hlavní myšlenka této soutěže Každý může být hvěz-
dou, se tak našim klientům potvrdila. Vzhledem 
k tomu, že byli jediní zástupci Pardubického kraje, 
kteří získali ocenění, velmi nás potěšilo pozvání na 
Krajský úřad Pardubického kraje.
DS Domeček:
Nový rok jsme zahájili společným setkáním a mší 
svatou. Do provozu byla uvedena dřevodílna. Také 
se rozběhl nový kurz sociálních dovedností, kde si 
klienti mohou osvojit základy společenského chová-
ní, základy komunikace, sebeprezentace a vystupo-
vání, které využijí v běžných situacích. 
SAS Šance pro rodinu:
Sociálně aktivizační služby Šance pro rodinu po-
skytují podporu a pomoc rodinám s dětmi v jejich 
tíživé situaci již 4 měsíce. V současné době pracov-
nice řeší s rodinami převážně školní a výchovné po-
tíže dětí, stabilizaci rodinného rozpočtu a snaží se 
rodiny navázat na další odbornou a specializovanou 
pomoc. Služba měla ke konci roku 2011 naplněnou 
kapacitu a v tomto roce bude usilovat o navýšení ka-
pacity vzhledem k potřebnosti v našem regionu.
Důležité aktuality:
Rok 2012 bude pro všechny poskytovatele soc. 
služeb obzvlášť kritický, očekáváme snížení dota-
cí z MPSV a Pard. kraje. Ze všech sil se budeme 
snažit o udržení stávajících soc. služeb a budeme 
prosit i zastupitele našeho města o schválení vyšší-
ho finančního příspěvku na provoz služeb. Tak nám 
držte palce, ať služby, které poskytujeme, nejsou 
ohroženy. 
Další informace www.mtrebova.charita.cz, či v zaří-
zeních DS Domeček a STD Ulita, ul. Svitavská 44, 
M. Třebová.
DO NOVÉHO ROKU VŠEM PŘEJEME HODNĚ 
SIL, POKOJE A RADOSTI Z DOBŘE VYKONA-
NÉ PRÁCE A HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.

Ludmila Dostálová, 
ředitelka OCHMT a tým pracovníků

Red. kráceno
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Ohlédnutí za projektem ESF na Speciální 
základní škole v Moravské Třebové

Co nového na ZŠ Palackého

         Gymnázium Moravská Třebová – třetí konference

V průběhu uplynulých tří let jsme měli možnost 
v rámci projektu ESF realizovat aktivity, které 
sestávaly z výuky anglického jazyka žáků s leh-
kým mentálním opožděním, výtvarných činnos-
tí a reedukace – nápravy specifických vývojo-
vých poruch učení a chování, přičemž poslední 
uvedená aktivita byla určena široké veřejnosti, 
žákům všech základních škol v regionu. V rám-
ci služeb určených širší veřejnosti jsme díky 
schválení nového projektu rozšířili ambulantní 
služby našeho Speciálně pedagogického cent-
ra.“Reedukace je pro některé děti velkým po-
mocníkem v tom, jak lépe a úspěšněji zvládat 
školní úskalí. Důležité je pro ně to, že si mohou 
o svých problémech pohovořit a snažit se je vy-

řešit, i když někdy jen částečně. Dobrá je i spo-
lupráce mezi reedukátorem, učitelem a rodiči. 
S tímto vším jsem byla u mého žáka spokojená. 
Hlavně je důležité, že jemu reedukace pomáha-
la. Došlo u něj k velkému zklidnění a lepší osob-
ní pohodě.“ Výsledkem těchto zpracovaných 
záznamů je Metodika reedukačních činností, 
která poskytuje konkrétní a podrobné návody, 
jak pracovat s dětmi s SPU a SPCH. Další in-
formace týkající se tohoto projektu najdete na 
webových stránkách SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská 
Třebová www.specmt.com.

Tereza Tempírová, psycholožka SPC 
(Red. kráceno)

Milí čtenáři, rok 2011 skončil a každý z nás 
tak trochu bilancuje. Přestože školy hodnotí 
svou práci až koncem června, my jsme se 
zamýšleli nad tím, co se u nás událo od září 
do prosince 2011. Na škole se již tradičně 
hodně sportovalo. Před vánočními prázd-
ninami proběhl na škole Vánoční turnaj ve 
florbalu. Tato akce se uskutečnila v rámci 
Školní florbalové ligy, která je finančně 
podporována Pardubickým krajem. Naši 
nadějní florbalisté byli úspěšní ve florba-

lovém turnaji ORION FLORBAL CUP. 
V obvodním kole jsme vyhráli ve třech ka-
tegoriích. V okresním kole byli naši mladší 
chlapci druzí. Velmi pěkných výsledků do-
sáhli žáci 6. a 7. tříd ve Futsalové lize. Po 
úspěšném 2. kole postoupili do dalších bojů 
o nejvyšší příčky. Velkého úspěchu dosáhl 
žák 8. třídy Jakub Vanek, který se stal vítě-
zem soutěže v počítačových dovednostech 
PC_ák 2011. Byly i akce, kde jsme nesou-
těžili, ale jen tak jsme se bavili. Tak třeba 

– Halloweenská stezka odvahy, Mikuláš, 
soutěž o nejlepší vánoční výzdobu. Pro-
běhly i dvě krásné akce s družební školou 
v Banské Štiavnici. Koncem září jsme byli 
v tomto městě na výměnném pobytu a v říj-
nu jsme vyráběli záložky do knížek, které 
jsme si s našimi slovenskými kamarády vy-
měnili.

Školní žákovský parlament ZŠ Palackého

projektu S e-learningem 
k rozvoji klíčových kom-
petencí se konala 28. listo-

padu 2011 v prostorách dvorany městského 
muzea. Pozvání na konferenci přijali před-
stavitelé kraje a města – radní Pardubického 
kraje Ing. Jana Pernicová, vedoucí odboru 
školství Ing. Ladislav Forman, starosta měs-
ta JUDr. Miloš Izák a oba místostarostové 
Ing. Václav Mačát a Ing. Pavel Brettschne-
ider. Zúčastnili se také učitelé z referenč-
ních škol – z Gymnázia Česká Třebová 
Mgr. Milana Soukupová a Mgr. Zdenka 
Kmentová a z Gymnázia Lanškroun ředitel-
ka školy RNDr. Věra Šverclová a Ing. Ivo 
Obr, přítomni byli také rodiče žáků školy, 
žáci a učitelé místních škol. Lektorský tým, 
ve složení RNDr. Alena Plocová, Mgr. Jar-
mila Kozelková, Mgr. Irena Štaffová, Ing. 
Jaroslav Ploc, Mgr. Jana Koudelková, Mgr. 
Michal Čermák, Mgr. Iva Kodešová, Ing. 
Zuzana Mičková, Mgr. Lucie Kozelková, 
Mgr. Horymír Kodeš, Mgr. Přemysl Dvo-
řák, Mgr. Irena Mrvová, Iva Skoupá, PhDr. 

Pohádková 
školička na ZŠ 

Kostelní náměstí
ZŠ Kostelní náměstí zve všechny 
budoucí školáky, jejich rodiče a dal-
ší zájemce na Pohádkovou školičku 
- putování se Sněhurkou. Dne 19. 1. 
2012 v době od 14:30 do 17:00 ho-
din se na jednotlivých stanovištích 
seznámíte s moderními formami vý-
uky (interaktivní vyučování, práce 
na PC), hravou formou zkusíte plnit 
úkoly nejen z hudební a tělesné vý-
chovy, ale i dalších předmětů budoucí 
výuky. Na setkání se těší všichni uči-
telé z naší školy.

Vyučující ZŠ Kostelní náměstí

Šárka Sekaninová, představil výsledky své 
tříleté práce. Díky tomuto projektu byl na 
našem gymnáziu zaveden do výuky i do do-
mácí přípravy e-learning, a to nejen v před-
mětech informatiky a výpočetní techniky. 
Byla vytvořena a pilotně ve výuce ověře-
na řada výukových materiálů pro fyzikální 
praktika, anglický jazyk, digitální techno-
logii, pro výchovu ke zdravému životnímu 
stylu a správné využívání posilovny, pro 
projektové dny v biologii a výukové DVD 
Základní a střední škola etikety. V diskusi 
vystoupila radní Jana Pernicová, poukázala 
na prospěšnost projektů ESF, neboť přispí-
vají ke zlepšení finanční situace na školách, 

které tyto projekty realizují, dávají prostor 
k tvůrčí činnosti, i na to, jak důležitou roli 
ve výchově a vzdělávání hraje rodina. Dále 
diskutovali rodiče i zástupci referenčních 
škol. Konference byla zpestřena hudebním 
vystoupením žáků školy a literárně drama-
tickým pásmem na motivy Starých pověs-
tí českých. Touto konferencí byly úspěšně 
završeny všechny plánované aktivity v pro-
jektu S e-learningem k rozvoji klíčových 
kompetencí a již nyní se začínáme připravo-
vat na realizaci dalšího projektu, který jsme 
z ESF získali.

Alena Plocová, ředitelka školy
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Tělovýchovná jednota SLOVAN již 55 let 
koordinuje a ovlivňuje občanské sportování 
ve městě. Je prostředníkem a naplňovatelem 
potřebného finančního toku od samosprávy 

směrem ke sportovním subjektům, stejně jako 
koordinátorem budoucích perspektiv a garan-
tem rozšiřování sportovní infrastruktury. Pra-
videlná pracovní jednání výkonného výboru 
TJ jsou vždy aktuálně cílena. 

TJ Slovan 
přeje všem organizovaným 
sportovcům hodně zdaru 

a úspěchů v roce 2012. Hobíkům 
a rekreačním vyznavačům 
pak neméně krásných chvil 

a spokojenosti při chvályhodné 
činnosti, jíž sport je.

Aktivity TJ Slovan mají pozitivní vyústění

Přátelské hokejové utkání
V podvečer 10. 12. 2011 začal další ostře 
sledovaný zápas, v němž se střetli sportovci 
dvou zemí na ledové ploše. V tomto přípa-
dě měli pro změnu navrch třebovští hoke-
jisté, v jejichž sestavě se objevila řada bý-
valých skvělých hráčů. Dlužno podotknout, 
že se tito hráči po skončení aktivní činnosti 
v různých funkcích podílejí na sportovní 
činnosti současného HC.
Sestava domácích: Přikryl V. – Rolínek L., 
Kršňák R., Koudelka V., Muselík P., Duží 
M., Doseděl V., Moravec L., Burda T., Pod-
horný L., Šebek D., Štěpánek A., Faltus J., 
Peškar R.
Sestava domácích nadchla stovku přihlí-
žejících a hosté z ní měli dlouho respekt. 
Taktika slovanistů byla jasná – hrát, co to 

dá, zkrátka mít navrch a nepřipustit žádné 
překvapení. Hrálo se 3 x 20 minut hrubé-
ho času, namísto vylučování se automa-
ticky odbývala trestná střílení. I proto se 
slovenskí ledoví bratia ujali vedení 0:1, 
nicméně záhy začali ztrácet dech a tahali za 
kratší konec. Nakonec nevyužili ani finální 
ozajstnej ponuky v podobě samostatných 
nájezdů. 
HC Slovan M. Třebová - HC Banská 
Štiavnica 9:7. 
Ve standardním hracím čase 7:7. Výsledek 
odpovídal prognózám, hokejisté tak pomsti-
li stolně tenisové hvězdy. V obou případech 
ovšem zvítězilo nefalšované sportovní přá-
telství a skvělá atmosféra, jíž mohl litovat 
každý nepřítomný.

Tenisté na vyspělého soupeře nestačili
Sportovní zápasy partnerských měst jsou v na-
šem městě letitou tradicí. Vzpomeňme meziná-
rodní mládežnické fotbalové turnaje O pohár 
starosty města, pravidelné výměnné zájezdy 
do nizozemského Vlaardingenu či německého 
Staufenbergu, při nichž málokdy chybějí spor-
tovci. Tentokráte do našeho města zavítali spor-
tovci z Banské Štiavnice, aby tak oplatili našim 
jejich březnový pobyt na středním Slovensku. 
Součástí jejich návštěvy byla i přátelská utkání 
ve stolním tenisu a v hokeji.
Domácí postavili do vzájemného střetnutí nej-
lepší čtyřku stolních tenistů, která se úspěšně 
rve v divizi Pardubického kraje. Hráči Maděra 
Jaroslav, Mrva Milan, Ertl Jakub, Zítek Patrik 
na straně jedné, na opačné straně vyspělá čtve-
řice v současnosti 2. týmu slovenské extraligy, 
jehož cílem je zvítězit, Lelek Zoltán, Šurka Ma-
rian, Pacho Dušan a jediný Čech Hořejší Mi-
roslav, mj. vítěz TOP 12 v Praze, kde porazil 
všechna česká esa. Podle scénáře to tak oprav-
du vypadalo i v herní hale za účasti více než 

50 diváků. Hos-
té s přehledem 
zvítězili 1:17, 
byť řada vzá-
jemných utkání 
byla velmi vy-
rovnaná a na-
bídla nejeden 
dramatický mo-
ment. Nejprve 
se střetly dvě 
čtyřhry, poté 
následovala ple-
jáda dvouher, 
jediný čestný 
bod vybojoval 
nejlepší tenista 
M. Třebové J. 
Maděra v utká-
ní s D. Pachem. 
Pro naše hráče to byla v každém případě výbor-
ná zkušenost a inspirace jak dál. Fotbalová zimní 

příprava se 
rozjíždí

Ani v zimě, byť letos má zatím mírnou 
podobu, fotbalisté nezahálejí. Fotbalis-
té SKP Slovan vyhráli anketu Svitav-
ského deníku o Borce podzimu, v níž 
hlasovali fanoušci pro svoje oblíbence. 
Připomene tedy, že nejlepším v krajské 
sekci se stal podzimní objev a nejlepší 
střelec Jiří Linhart. Mezi desítkou nej-
lepších se umístil ještě Ladislav Švan-
da. V okrese pak měl největší podporu 
Martin Trefil, který pomohl B-týmu 
k vedoucímu postavení v OP po pod-
zimní části. Mezi nejlepšími byli i dal-
ší hráči B-týmu Milan Chlup a Radek 
Novotný. Dodejme, že zlepšené výko-
ny fotbalistů se promítly i do nomina-
cí sportovních anket. V závěru března 
už začíná druhá část soutěží, a ta bude 
rozhodující. Tzn., že na řadu přijde 
dvoufázově pro každou kategorii (do-
spělí-dorost-žáci-přípravka) tělocvič-
na; ji budou doplňovat, zejména v mlá-
dežnických kategoriích, tradiční halové 
turnaje v regionu. Specificky a netra-
dičně pak přistoupili k důležité zimní 
přípravě dospělí, jak prozradil v okres-
ním tisku předseda oddílu M. Tylšar: 
„Po několika letech se tentokrát žád-
ného zimního turnaje nezúčastníme. 
Máme v plánu sehrát pět či šest přá-
telských utkání na umělých trávnících 
v okolí. Ovšem stejně jako v minulosti 
budou našimi soupeři zejména týmy 
z olomouckého krajského přeboru. Při-
pravovat se budeme v domácích pod-
mínkách, zvažujeme ještě soustředění, 
ale vše se bude odvíjet od ekonomické 
situace.“ 

Šachisté bodovali
Závěr loňské sezony se moravskotřebov-
ským šachistům zdařil. Bonusem byl po-
stup do vyšší soutěže. Jako nováček kraj-
ského přeboru I. má tým složitou pozici. 
Přesto neztrácí bojovnost a soustředění. 
Po 3. kole se nečekanou, leč zaslouženou 
výhrou na Heřmanovým Městcem odpou-
tal od závěru tabulky a postoupil výše. 
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hradiska. 
Sraz zájemců ve 13:00 hod. u autobus. nádraží. Délka 
trasy cca 10 km.
6. 1. Výroční členská schůze odboru KČT. Začátek 
v 18:00 hod. v klubovně KČT, Piaristická ul. 8. Na pro-
gramu hodnocení roku 2011 a program činnosti na rok 
2012. Úhrada členských příspěvků členů odboru KČT 
od 17:30 hod.
14. 1. Pěší zimní výlet Přes Kozlovský kopec. Sraz 
zájemců v 6:45 hod. na nádraží ČD. Odjezd 6:56 hod. 
Trasa výletu: Třebovice v Č. - Nový Rybník - Kozlov-
ský kopec - Česká Třebová v délce cca 15 km. Návrat 
do 17:00 hod. Při dobrých sněhových podmínkách i na 
běžkách. Vede J. Schneeweiss.
20. 1. Lednové přátelské posezení v klubovně odboru 
KČT od 18:00 hod.
28.–29. 1. Zimní přejezd Žďárských vrchů. Při-
hlášky, stanovení programu a přepravy na schůzi 6. 1. 
2011. 
V měsíci lednu budou v případě příznivého počasí kaž-
dou středu uskutečňované vycházky do okolí. Pravidel-
ný sraz zájemců v 13:00 hod. u autobusového nádraží. 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internet. strán-
ce odboru www.kctmt.webnode.cz.

Hokejisté válčí na několika frontách
Do konce 2. čtvrtiny soutěže zbývaly v době uzávěrky 
pouhá tři kola. V podstatě však nemohou nic změnit na 
rozdělení na dvě poloviny (6+5 týmů), které se střet-
nou v další části dvoukolově o pořadí pro následné 
play off. Vzájemné výsledky 1. části se započítávají. 
První třetina byla v podání hokejistů v 1. KL výtečná, 
ta druhá - po vítězství nad okresním rivalem Litomyšlí 
- zatím odkrývá nežádoucí skulinky ať v ofenzívě, ale 
především v útočné fázi. Zkušeným borcům se nedaří 
překonat magické číslo 6 ve střeleckých přetahova-
ných se soupeři. Velmi dobré výkony naopak vykazuje 
mladý gólman Kulhavý. Jediná jistota je však zřejmá 
- HC Slovan postupuje dále, konečné místo není v tuto 
chvíli rozhodující, ovšem teprve teď půjde do tuhého 
a v sázce zůstává prestiž šampióna.
Výsledky 2. části
HC Slovan - HC Litomyšl 6:4 (2:1, 0:2, 4:1) Branky: 
Peška 2, Malý, Muselík, Kutmon, Kobza
V dramatickém duelu zvrátili domácí nepříznivou bi-
lanci 2. třetiny; když je navíc podržel mladý gólman 
Kulhavý.
ZH Pardubice - HC Slovan  3:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Ve vyrovnaném utkání doplatili hosté v závěru na 
svou nedisciplinovanost; v oslabení nedokázali překo-
nat skvělého domácího gólmana.
HC Slovan - HC Polička  6:3 (1:1, 1:2, 3:0) Branky: 
Urbášek, Kutmon, Tregler, Malý, Zeman, Peška
Domácí nepřipustili v utkání s houževnatým soupe-
řem žádné překvapení.
HC Skuteč - HC  Slovan  2:6 (1:2, 1:1, 0:3) Branky: 
Husárek 2, Faltus 2, Malý, Muselík 
Zvýšeným tlakem v závěrečné třetině zlomili naši 

houževnatý odpor domácích.
HC Slovan - HC Světlá  3:6 (2:1, 1:1, 0:3) Branky: 
Husárek, Faltus, Zeman
Ani v druhém utkání sezony nestačil Slovan na kon-
centrovaného soupeře; ten využil všech chyb domá-
cího týmu.
HC Č. Třebová - HC Slovan  3:6 (2:4, 1:0, 0:2) 
Branky: Koláček, Malý 3, Muselík
Ani bojovný výkon domácích nestačil na vlažné hosty, 
kteří hráli, jak museli.
TOP hráči 
V kanadském bodování (góly+asistence) je pořadí 
hráčů:
Kobza 29, Malý 28, Skácel 17, Faltus 17, Kutmon 16, 
Muselík 16, Zeman 15, Koláček 13, Zeman 13. Nej-
lepšími střelci jsou pak Malý (16 branek), Kobza (11), 
Zeman (10), Skácel (9).
Junioři
Této věkové kategorii se dosud nedaří dle představ 
– v podstatě je většina týmů nad stávající síly týmu; 
s dvojicí Hlinsko – Polička budou dorostenci bojovat 
o černého Petra. Vzhledem k situaci, že nikdo nesestu-

Skvělá futsalová předehra Šakalího hněvu
Již pěti turnaji se prezentovala Vč. krajská liga v sálo-
vé kopané. Hraje zde 11 mužstev. Třikrát se zúčastnili 
také futsalisté z Moravské Třebové, známí jako Šakalí 
hněv. Vstup do soutěže se jim sice nepovedl dle představ, 
i když bodově nakonec dopadl jako ten loňský - ze tří zá-
pasů zisk tří bodů, což není nic světoborného jako odra-
zový můstek do dalších bojů, ovšem za předvedenou hru 
se nemusí hráči stydět. Nejprve narazil Šakalí hněv na 
celek Ontario Týniště a po poločasové remíze se neustálé 
přetahování skóre zastavilo na výsledku 4:5 pro mužstvo 
z Týniště. Druhý zápas proti Lanškrounu zlomila první 
půle a tři hrubky, které lanškrounští dokázali i se štěstím 
potrestat; následný mohutný tlak vedl jen ke snížení na 
2:3. Na závěr se postavil našemu mužstvu nováček soutě-
že, od něhož se nevědělo, co čekat. Mladíci z Hradce Krá-
lové však nestačili zkušenostmi ani kvalitou a naši hráči 
jim uštědřili pověstnou desítku. V doplněném kolektivu 
šakalů se v dobrém světle představili hlavně J. Spálenský, 
M. Kozák, Š. Gallik a obránce K. Müller. Pozitivní bylo 
rovněž, že Šakalí hněv se mohl znovu opřít o široký FAN 
club, jehož fandění dotvářelo bojovnou atmosféru a hlad 
po vítězství. Mluvčí fandů Lukáš Mach hodnotil turnaj 
s nadhledem: „Byl to úvodní turnaj a hráči odehráli po 
dlouhé době první ostré zápasy, což šlo vidět na nervozitě 

a chybách s ní souvisejících. Výkony ovšem byly dobré, 
jen chybělo trochu toho štěstíčka. Nejdůležitější jsou ony 
tři body, teď už se můžeme a budeme jen zlepšovat“.

Z výsledků
Šakalí hněv - Ontario Týniště n/O. 4:5
Branky: Müller 2, Kozák 2
Šakalí hněv - Pobřeží slonoviny LA 2:3
Branky: Spálenský, Gallik
Šakalí hněv - AC Škoda H. Králové 10:0
Branky: Kozelek 2, Gallik 2, Kozák 2, Spálenský 2, 
Müller, Němec
Ještě lépe vyšel šakalům druhý turnaj sezony, v němž 
nepoznali porážku a zvítězili v něm; tím se průběžně 
dostali i do čela tabulky. Naopak v dalším turnaji si 
v konkurenci nejsilnějších týmů soutěže (z Poličky) vy-
brali slabší chvilku. Nicméně sezona je rozjetá dobře, 
tak, aby se tým v závěru probojoval alespoň ze čtvrtého 
místa do vyřazovacích bojů o umístění.

Šakalí hněv - Tisová 4:1
Branky: Trnka, Suchý, Gallik, Kozák 
Šakalí hněv - FC Družba V. Mýto 3:2
Branky:  Kozelek, Müller, Němec 
Šakalí hněv - Týniště n/O. 2:1
Branky: Müller, Němec 
Šakalí hněv - Jokers Polička 4:0
Branky: Gallik, Müller, Suchý, Kozák
Pardál D. Újezd - Šakalí hněv 3:3
Branky: Spálenský, Němec, Kozák 
Polička B - Šakalí hněv 8:1
Branky: Kozák 
Jokers Polička - Šakalí hněv 2:2
Branky: Gallik, Němec 
Taurus D. Újezd - Šakalí hněv 6:3
Branky: Gallik, Němec, Spálenský

Lednová sportovní pozvánka 
Volejbal
8. 1. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M.Třebová A - Sokol Č. 
Třebová II. A (juniorky) - tělocvična J. K. Tyla
Stolní tenis
B a C družstvo (krajská soutěž)
  7. 1. 9:00 M. Třebová C - Svitavy A
14. 1. 9:00 M. Třebová C - Litomyšl B
        13:30 M. Třebová C - M. Třebová B
17. 1. 9:00 M. Třebová C - Orel Orlice A
D družstvo (okresní soutěž)
  8. 1. 9:00 M. Třebová D - Vendolí A
        12:00 M. Třebová D - Svitavy B
21. 1. 9:00 M. Třebová D - Linhartice A
28. 1. 9:00 M. Třebová D - Korouhev A
        12:00 M. Třebová D - Borová B
A družstvo (divize Pardubického kraje)
15. 1. 9:00 M. Třebová A - Linea Chrudim A
        13:30 M. Třebová - Medovina Hlinsko A
Hokej
Dospělí
4. 1. 19:00 HC Slovan - HC Chrudim
8. 1. 17:00 HC Lanškroun - HC Slovan
Další část je nejasná – záleží na umístění týmů. Zůstá-
vají hrací dny středa a neděle. Sledujte plakáty nebo 
www.hcslovan.com. Začíná se 14-15. 1. 2012.
Junioři
13. 1. HC Slovan - HC Chrudim 
14. 1. HC Slovan - HC Choceň 
27. 1. HC Slovan - HC Světlá n/S. 
Druhá část začíná podle dosaženého umístění - skupina 
B 11. února 2012.
Dorost
14. 1. HC Slovan - HC Světlá n/S.
28. 1. HC Slovan - HC Chrudim 
Druhá část podle dosaž. umístění začíná 10. 2. 2012.
Cyklistika
1. 1. 2012 - Novoroční vyjížďka cyklistů; 17. ročník 
(cca 20 km)
13:00 - nám. TGM (před prodejnou Bredy sport)

puje nikam, jde maximálně o zisk dalších zkušeností 
mladých talentů. Průběžné pořadí: 8. místo - 6 bodů
Dorost
Dorost je v laufu. Loni 3. místo v KL, tč. to vypadá na 
slavné repete. Sice mocně finišuje choceňské mládí, 
dle slov trenéra J. Faltuse je však tým schopen obhájit 
loňské umístění, pokud se dostane až do finále s nedo-
stižnou Chrudimí, pak i polepšit se.
Průběžné pořadí: 2. místo - 36 bodů


