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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 2

Propagace města zahájena
Zástupci města a informačního turistického centra 
prezentovali i letos naše město na nejvýznamnějším 
veletrhu cestovního ruchu v České republice, kte-
rým je Regiontour 2011 v Brně. „I v letošním roce 
jsme propagovali nejen krásy Moravskotřebovska, 
ale i projekt města Hřebečské důlní stezky. Zaměřili 
jsme se i na zámek, aquapark a cyklotrasy,“ uvedla 
vedoucí turistického informačního centra v Morav-
ské Třebové Ester Dvořáková Tesolin. Na veletrhu 
byly turistům předávány také aktualizované propa-
gační materiály. V letošním roce doznala největší 
změny podoba stánku našeho města. V minulých 
letech byla Moravská Třebová prezentována spolu 
s ostatními městy pod společnou expozicí Českomo-
ravského pomezí, která byla ještě součástí expozice 
Východních Čech. Pardubický kraj se letos veletr-

Představení rady města
Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti města. V oblasti pře-
nesené působnosti přísluší radě rozhodování v zákonem stanovených případech. Členové 
rady jsou voleni z řad členů zastupitelstva obce, jejich počet je vždy lichý a v Moravské 
Třebové se dlouhodobě ustálil na čísle sedm. Ze zákona jsou členy rady města starosta 
a místostarostové.

Členy rady pro následující čtyřleté období jsou ze 
zákona starosta města JUDr. Miloš Izák, uvolně-
ný místostarosta Ing. Pavel Brettschneider a ne-
uvolněný místostarosta Ing. Václav Mačát, které 
jsme představili v minulých číslech Moravskotře-
bovského zpravodaje.
Dalšími členy rady města byli z řad zastupitelů 
zvoleni: 
PaedDr. Hana Horská, učitelka a výtvarnice, 
která má za sebou osmnáct samostatných výstav 
včetně zahraničních. Je autorkou myšlenky a spo-
lu se svojí ZŠ Palackého také organizátorkou me-
zinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou.
Mgr. Miroslav Muselík, učitel Speciální školy 
v Moravské Třebové. Mezi jeho hlavní priority 
patří školství, sociální oblast, práce se zdravotně 
postiženými lidmi a propagace města. Je hlavním 
organizátorem Fotbalových prázdnin, 24hodino-
vého maratonu ve stolním tenise a 24hodinového 
výstupu na rozhlednu Pastýřka.
MUDr. Petr Kelča, lékař na interní ambulanci 
v Moravské Třebové. Pracuje jako ambulantní 
specialista se zaměřením na kardiovaskulární one-
mocnění.
Zdeněk Stupka, podnikatel v oboru stavebnictví.

JUDr. Miloš Izák Ing. Pavel Brettschneider Ing. Václav Mačát

PaedDr. Hana Horská Mgr. Miroslav Muselík MUDr. Petr Kelča Zdeněk Stupka

hu nezúčastnil, stejně tak i českomoravské pomezí. 
Vedení města se proto rozhodlo pro samostatný stá-
nek, který byl společný s místní firmou RNDr. Mi-
lana Blahy – ELGEO, která je dodavatelem suvený-
rů a tvůrcem projektu Cykloznámky. Díky tomu se 
podařilo vytvořit expozici, jíž dominovala velká ná-
stěnná fotografie náměstí a zaujala tak kolemjdoucí 
návštěvníky veletrhu. „Velký zájem projevili turisté 
o rozhlednu Pastýřka i rozhlednu Na strážném vr-
chu. Zaujal také projekt Hřebečské důlní stezky, kte-
rému byla věnována celá jedna stěna stánku. Tradič-
ně nezůstal bez povšimnutí ani zámek, muzeum, či 
aquapark,“ informovala tisková mluvčí města Dani-
ela Blahová. Město budeme propagovat i na dalších 
veletrzích cestovního ruchu v Praze a Ostravě.

Red.

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje

Výběrové řízení na místo vedoucího odboru rozvoje města
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici na 

www.moravskatrebova.cz, na úřední desce městského úřadu. Nástup od 1. 4. 2011, případně dle dohody. 
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech náležitostí a příloh je 21. 2. 2011.
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Studenti restaurovali 
malby v klášteře

Ambit kláštera zdobí několik nástěnných maleb. 
Fresky vytvořil na začátku 20. století představený 
kláštera Albín Hlawatsch. Malby v lunetách znázor-
ňují korunovaci Panny Marie nebo Nejsvětější srdce 
Páně jako symbol křesťanské lásky a další výjevy. 
V minulosti však byly překryty bílým nátěrem a od-
haleny až v devadesátých letech. „Většina maleb 
byla navíc poškozena při dělání rozvodů elektric-
kého proudu. S restaurováním jsme začali v roce 
2008,“ uvedla studentka Daniela Urbanová. Malby 
byly silně poškozené a studenti Fakulty restaurování 
museli nejdříve provést odborný průzkum. „Muse-
li jsme zpevnit omítku, která byla někde až v hava-
rijním stavu. Náročná byla konsolidace uvolněné 
malby. Celé restaurování proběhlo velmi citlivě. Do 
originální malby jsme nijak nezasahovali,“ uvedla 
studentka Michaela Navrátilová, která se na obnově 
fresek podílela. U několika maleb se setkali restau-
rátoři s narušenými ikonografickými prvky, které 
museli zrekonstruovat. „Pátrání po předlohách bylo 
neúspěšné. Museli jsme proto zjistit podobu výjevů 
přímo ve františkánských pramenech. Postupy jsme 
konzultovali se zástupcem Národního památkového 
ústavu a také s řeholníky z kláštera,“ dodala Navrá-
tilová.
Na restaurování maleb přispěl Pardubický kraj. Stu-
denti Univerzity Pardubice brali práci v klášteře jako 
získání cenných zkušeností. „V klášteře jsme nasbí-
rali důležitý studijní materiál a jsou to pro nás nové 
zkušenosti. Studenti odvedli dobrou práci,“ sdělil 
Jan Vojtěchovský z Fakulty restaurování Univerzi-
ty Pardubice. Jejich dílo si pochvalovali i sami ře-
holníci, kteří k této slavnostní příležitosti uspořádali 
kolaudaci, které se zúčastnili zástupci vedení města 
i Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

Red.

Rudolf Zukal 

(  17. 12. 2010)

Historické pamětihodnosti, škála přiro-
zených přírodních krás, ale také plno-
hodnotný život obyvatelstva Moravské 
Třebové a jejího okolí, vždy lákaly fo-
tografa a umělce Rudolfa Zukala k je-
jich ztvárnění. Rodák z Holštejna na 
Blanensku (*7. 6. 1935) stál společně 
s několika dalšími místními fotografy 
u rozvoje zájmové fotografické čin-
nosti na Moravskotřebovsku. Ve městě 
vzniklo postupně několik uskupení fo-
tografů. Jejich snímky se pravidelně objevovaly na stránkách regionálního i celostát-
ního tisku a v mnoha knihách a publikacích. Rudolf Zukal byl všestranně aktivním 
fotografem a tak nebylo divu, že právě on otevřel v roce 1995 soukromou Galerii 
umělecké fotografie na Brněnské ulici č. 32. Zukalovy práce byly vystaveny takřka 
ve všech zemích Evropy, v Austrálii, Japonsku a Jižní Americe. V roce 1974 získal 
jednu z hlavních cen na mezinárodní výstavě v Sao Paulo. V roce 1994 založil Nada-
ci pro rozvoj umělecké fotografie v České republice. Byl otcem projektu Fotofestifal, 
který probíhal každoročně v měsíci červnu na několika místech v Moravské Třebové. 
Rudolf Zukal dokázal zachytit úsměv i pláč, dynamiku ročních období, či kolorit 
prostých všedních věcí. Město přišlo o významnou osobnost, která se spolupodílela 
a vytvářela kulturní hodnoty Moravské Třebové.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Výstava trofejí siky japonského
V únoru tohoto roku bude pořádána již druhá pře-
hlídka trofejí za chovatelskou oblast, při které jsou 
hodnoceny výsledky hospodaření se zvěří siky ja-
ponského.

V roce 2008 byla vyhlášena oblast chovu zvěře 
siky japonského s názvem Bouzovsko. Oblast cho-
vu byla vymezena jako území tvořené honitbami 
v obvodu územní působnosti obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností v Olo-
mouckém kraji Konice, Litovel, 
Mohelnice, Zábřeh a Prostějov, 
v Pardubickém kraji Moravská 
Třebová a v Jihomoravském 
kraji Boskovice (v rámci ORP 
Moravská Třebová je do oblasti 
zahrnuto 19 honiteb). Celková 
výměra honiteb v oblasti chovu 
je 55 172 ha.
Cílem oblasti chovu je dosažení 
ekologického pojetí myslivos-
ti s pozitivním dopadem jak na 
chov sičí zvěře, tak biocenóz 
v krajině a lesní a zemědělské 
hospodářství. Areál výskytu této 
zvěře přesahuje rozsah jedné 
honitby a migrace zvěře během 
jednotlivých ročních období je 

všeobecně známa. Plánování chovu a lovu v jedné 
honitbě je zavádějící, neobjektivní a z chovatel-
ského hlediska nereálné. Proto je optimální usměr-
ňovat chov v rámci oblasti chovu zahrnující areál 
jejího žádoucího výskytu při respektování spádo-
vých oblastí. Uživatelům honiteb vymezení oblasti 
chovu umožní vyšší kvalitu chovu zvěře na zákla-
dě společného posuzování dosažených výsledků 
a vypracování plánu mysliveckého hospodaření, 
vycházejících ze závěrů a doporučení, které z kaž-
doročního vyhodnocení vyplynou. Vymezená ob-
last chovu umožňuje lépe sledovat migraci zvěře 
a na základě toho účinněji regulovat početní stav, 
upravovat poměr pohlaví a věkovou skladbu po-
pulace zvěře siky japonského a v neposlední řadě 
stanovit odpovídající chovatelská kritéria.

Odbor životního prostředí

Pozvánka na přehlídku trofejí
Trofeje ulovené v roce 2010 budou vysta-
veny na přehlídce trofejí konané v termínu 
9.–13. února 2011 v kulturním domě v Měs-
tečku Trnávce s následujícím programem:

9. 2. 2011 15.00 – 19.00 hod. Předání trofejí pořadateli se štítky a seznamem
10. 2. 2011 od 16.00 hod. Komisionální hodnocení a bodování trofejí s možnou přítomností mysliveckých hospodářů
12. 2. 2011 09.00 – 17.00 hod. Přehlídka trofejí pro veřejnost
13. 2. 2011 09.00 – 12.00 hod. Přehlídka trofejí pro veřejnost
13. 2. 2011 09.00 – 11.30 hod. Neformální setkání zástupců všech uživatelů honiteb v oblasti chovu s odbornou přednáškou 
13. 2. 2011 12.00 – 13.00 hod. Výdej trofejí zpět uživatelům honiteb
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Čekání u přepážek jsme zkrátili 
na minimum

Místní poplatky za odpad a ze psů

Oznámení 
Městského úřadu 

Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje zá-
měr města Moravská Třebová prodat nemovi-
tosti:  

Záměr prodeje podílu ideálních 1889/10000 sta-
vební parcely č. 2254 z celkové výměry 900 m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Před-
městí, ul. Olomoucká v obci a katastrálním úze-
mí Moravská Třebová. 
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady 
města Moravská Třebová č.148/R/170111.

Záměr prodeje podílu ideálních 1832/10000 sta-
vební parcely č. 2800 z celkové výměry 173 m2, 
kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Před-
městí, ul. Dr. Janského v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová. 
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady 
města Moravská Třebová č.147/R/170111.

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebo-
vé vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů. 

Viera Mazalová,  
vedoucí odboru majetku města  

a komunálního hospodářství 

Informace o změnách 
autobusových linek

Na základě požadavků občanů Morav-
ská Třebová části města Boršov dojde od 
1. 2. 2011 ke změnám na lince č. 680786 ze 
Svitav do Moravské Třebové a to:

Spoj 6 odjezd Svitavy, aut. nádraží 
05.40 hod.

 příjezd M. Třebová, aut. nádra-
ží 06.22 hod.

Odjezd ranního autobusu ze Svitav byl po-
sunut o 30 minut dříve. Touto změnou se 
vyřeší návaznost na další spoje směrem na 
Mohelnici, Olomouc a Lanškroun.

Spoj 53 odjezd M. Třebová, aut. nádra-
ží 17.10 hod.

 příjezd Svitavy, aut. nádraží 
17.50 hod.

Pojede přes Tč 4 (zastávka Nemocnice) 
a Tč 5 (zastávka U komína), tzn. nepojede 
Tč 6 (zastávka Hedva).

Spoj 56 odjezd Svitavy, aut. nádraží 
19.50 hod.

 příjezd M. Třebová, aut. nádra-
ží 20.35 hod.

Pojede přes Tč 5 (zastávka U komína) 
a Tč 4 (zastávka Nemocnice), tzn. nepoje-
de Tč 6 (zastávka Hedva).

Oznámení
Městský úřad Moravská Třebová, odbor ži-
votního prostředí, jako orgán vykonávající 
státní správu myslivosti, příslušný podle § 60 
zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o mysli-
vosti), upozorňuje majitele psů, že § 10 záko-
na o myslivosti stanoví povinnosti vlastníků 
domácích zvířat, že je zakázáno vlastníkům 
domácích zvířat nechat je volně pobíhat 
mimo vliv  svého majitele nebo vedoucího. 
Za porušení tohoto ustanovení lze v souladu 
s § 63 zákona o myslivosti uložit pokutu až 
do výše 30 000 Kč. Dodržování § 10 záko-
na o myslivosti je mj. oprávněna kontrolovat 
myslivecká stráž ustanovená orgánem státní 
správy myslivosti pro konkrétní honitbu.
Časté vyrušování volně žijící zvěře v jejím 
přirozeném prostředí vede k jejímu streso-
vání a může vést k rozvoji nemocí, jako je 
např. zápal plic a k následnému úhynu zvě-
ře. Z toho důvodu žádáme veřejnost o zod-
povědný přístup při venčení psů a zamezení 
jejich volného pobíhání po honebních po-
zemcích.

Odbor životního prostředí

Poplatek za odpad i za 
psa lze uhradit bez-
hotovostním bankov-
ním převodem na č. ú: 
19-1283386349/0800 
Česká spořitelna, nebo 
19-1929591/0100 Ko-
merční banka pod variabil-
ním symbolem, který Vám 
byl přidělen. Pokud ještě vari-
abilní symbol přidělen nemáte, 
můžete si o něj požádat telefo-
nicky na číslech 461 353 138 
nebo 461 353 145, nebo napsat 
na e-mail: hmatyasova@mtre-
bova.cz, dpliskova@mtrebova.cz. 
Tento symbol potom můžete používat i v dalších 
letech. Poplatky můžete uhradit také v hotovos-
ti v Občanském informačním centru Městské-
ho úřadu na ulici Olomoucká 2 nebo na odboru 
majetku města a komunálního hospodářství na 
náměstí T. G. Masaryka 29 (v zadním traktu bu-
dovy). 

Sazba poplatku ze psů se liší podle toho, v které 
části města držitel psa bydlí, zda se jedná o byto-
vý dům (a kolik má bytů) nebo rodinný domek, 
zda je například držitel psa poživatel některého 
důchodu, který je jeho jediným příjmem. Částky 
zůstávají již několik let stejné a konkrétní sazbu 
poplatku, která se týká Vás, najdete v obecně zá-
vazné vyhlášce č. 4/2010 o místním poplatku ze 
psů. Vyhláška je zveřejněna na stránkách města 
v nabídce „Radnice“ v oddíle „Vyhlášky a naří-
zení“. 

Poplatek za odpad je třeba uhradit do konce břez-
na. Pokud platíte více než 600 Kč (v případě úhra-
dy poplatku za více osob) si můžete poplatek roz-
dělit na dvě stejné splátky s tím, že první splátka 

Průměrná čekací doba u přepážek správních 
agend městských úřadů v ostatních městech činí 
sedm minut. V Občanském informačním centru 
(OIC) Městského úřadu v Moravské Třebové 
se však podařilo stlačit tento čas v průměru na 
půldruhou minutu. Také počet úředních hodin je 
znatelně vyšší než republikový průměr. OIC je 
k dispozici občanům o 15 hodin týdně déle než je 
tomu v jiných městech. V OIC si mohou lidé po-
žádat o vystavení či výměnu občanského průka-
zu nebo pasu, přihlásit se do evidence obyvatel, 
nechat si ověřit listinu či podpis, využít služeb 
Czech POINT, zaplatit poplatek za odpady i psy 
atd. „Nosnou myšlenkou projektu bylo soustře-
dit většinu poskytovaných produktů a služeb do 
jednoho centra tak, aby občané nemuseli obí-
hat kanceláře v různých objektech. Tak vznikla 
přepážková pracoviště s vyvolávacím systémem, 
která poskytují dostatek soukromí pro občany 
a umožňují i klidnou práci zaměstnankyň na pře-

pážkách. Veřejnosti viditelnou část OIC předsta-
vuje šest přepážek a jedna vstupní informační 
přepážka. Dvě přepážky jsou volné a ve špičce 
je lze posílit dalšími pracovnicemi,“ uvedl Ing. 
Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí. 
„V některých městech zavádějí úřady elektronic-
ký objednávkový systém pro jednání s příslušný-
mi pracovníky úřadu. Vzhledem k nízkým čekacím 
lhůtám na našem OIC však zavedení takovéhoto 
systému nezvažujeme,“ dodal Ing. Stanislav Ze-
mánek, tajemník Městského úřadu v Moravské 
Třebové. Takto efektivní systém spolupráce s ob-
čany byl inspirací i pro zahraničí. Vybudování 
OIC vysoce ocenilo Ministerstvo zahraničí Ni-
zozemského království, které poskytlo dotaci na 
zařízení obdobného centra v ukrajinském městě 
Romny, a to za účasti expertů z Vlaardingenu 
a Moravské Třebové. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

je splatná do 31. 3. kalendářního roku 
a druhá do 30. 9. kalendářního roku.

Poplatek za psa se platí do konce 
dubna. Pokud je poplatek vyšší 
než 500 Kč, potom si také mů-
žete poplatek rozdělit do dvou 
stejných splátek s tím, že první 
je splatná do 30. 4. a druhá do 
30. 9. kalendářního roku.

Hana Matyášová,  
odbor majetku města  

a komunálního hospodářství
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Fotosoutěž s Hugem 
zná svého vítěze

První ročník fotosoutěže Dějuplné hřebečsko při-
lákal mnoho nadšených fotoamatérů i profesioná-
lů z Moravské Třebové a okolí. K závěrečnému 
vyhodnocení se sešlo přes sto fotografií z lokality 
Hřebečských důlních stezek, které byly slavnost-
ně otevřeny v loňském červnu. Převážná většina 
autorů si pro svůj námět zvolila přírodní krásy. 
Fotografie zachycovaly pohled na krajinu v pano-
ramatickém zobrazení až po makro snímky příro-
dy a živočichů. Další autoři, mezi něž patří i vítěz 
letošního ročníku, se zaměřili na technické památ-
ky, budovy a stavby této lokality. Svým soubo-
rem černobílých fotografií nakonec nejvíce zaujal 
mladý autor Lukáš Částka. Hlavní cenu, digitální 
kameru, mu na slavnostním vyhodnocení 22. pro-
since předal herec a hlavní postava filmu Dějuplné 
hřebečsko, Jaroslav Dušek. 
Již nyní mohou nadšení fotografové začít pořizo-
vat snímky pro druhý ročník fotosoutěže Dějuplné 
hřebečsko.
Soutěžní fotografie můžete shlédnout během celé-
ho února ve vestibulu radnice. Poté budou fotogra-
fie navráceny zpět autorům.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Vychází nový soukromý 
měsíčník o Moravské Třebové
V závěru loňského roku oznámil autor a vydavatel 
Jaroslav Strouhal ukončení činnosti redakce Mo-
ravskotřebovských novin. Mezeru na trhu se roz-
hodla zaplnit Dagmar Zouharová s novým měsíč-
níkem Moravská Třebová. „Jako bývalé kolegyni 
a dlouholeté spolupracovnici Jaroslava Strouha-
la se mi zdálo logické ujmout se štafety a pokra-
čovat ve vydávání měsíčníku stejného zaměření, 
jaké měly Moravskotřebovské noviny, který by 
vám chtěl nadále přinášet důležité zprávy a aktu-
ality o dění ve městě, komentáře ke zveřejněným 
informacím či diskutovaným tématům a kauzám 
a další zajímavosti,“ uvádí autorka nového mě-
síčníku Moravská Třebová Dagmar Zouharová. 
„Je jenom dobré, když si občané mohou přečíst 
zprávy a komentáře ze svého města od nezávis-
lého soukromého vydavatele. Nový měsíčník Mo-
ravská Třebová vzbuzuje naděje, že by takovou 
funkci mohl plnit. K tomu chci popřát vydavatelce 
hodně zdaru a vytrvalost, bez které by to rozhodně 
nešlo,“ podotýká Jaroslav Strouhal. „Vedení měs-
ta pokračování nezávislých novin vítá a nebrání 
se korektní a otevřené diskusi,“ dodává starosta 
města Miloš Izák.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Oblastní charita Moravská Třebová ve spolu-
práci s Městem Moravská Třebová se připojila 

ke sbírce humanitární organizace ADRA:

Sběr autolékárniček 
pro Itibo v Keni 

Na podporu zdravotnického zařízení v keňském 
Itibo sbíráme autolékárničky, které je podle nové 
vyhlášky potřeba od 1. ledna 2011 v našich vo-
zech vyměnit. Jsme přesvědčeni, že touto iniciati-
vou zabráníme zbytečnému 
plýtvání. Přidejte se k nám 
a část z nepoužitelných 
lékárniček darujte ne-
mocnici v Keni.
Celková úspora za ná-
kup a převoz materiá-
lu pro projekt v Itibo 
je tak odhadem neuvěřitelných 
400.000 Kč. Sbírat lékárničky má smysl!
Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni 
o sběru lékárniček říká: „Zdravotnický materiál, 
který obdržíme, bude sloužit pro naši práci při 
ošetřování zraněných a nemocných. Jen pro před-
stavu. Převaz jednoho těžce popáleného dítěte, 
kterých je nejvíce, spotřebuje až 50 ks sterilních 
mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů. Pro do-
spělého je to až 3x více. Ještě jednou díky za vaši 
spolupráci a pomoc.“
Ne celý obsah ale lze do Keni odvézt, vybíráme 
pouze: chirurgické rukavice, neotevřený obva-
zový materiál (obinadla, obvazy, gázové čtver-
ce, náplasti a trojcípé šátky). 
Tento materiál vybíráme v neporušených oba-
lech a ne starší než vyrobený 2005.
Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplatnit 
(léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaškrco-
vadla), proto je prosím zlikvidujte vhodným způ-
sobem.
Pokud se rozhodnete ke sbírce připojit, doneste 
svou starou lékarničku do:
Oblastní charity Moravská Třebová, Svitavská 44, 
Moravská Třebová.
Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Kouřilová.

Oblastní charita Moravská Třebová

Vozový park záchranky rozšířily nové sanitní vozy
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 
(ZZS PK) převzala do užívání dne 19. ledna šest spe-
ciálních sanitních vozidel. Nové vozy budou sloužit 
posádkám v Poličce, Hlinsku, Moravské Třebové, 
Pardubicích a dvě sanitky poputují do Ústí nad Orli-
cí. „Vozový park pardubické krajské záchranné služ-
by rychle stárne a je třeba jej postupně obnovovat. 
V závěru loňského roku jsme proto nakoupili těchto 
šest nových vozů a letos počítáme s další obnovou,“ 
řekla Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje 
zodpovědná za zdravotnictví. „Výběrového řízení, 
které bylo vypsáno a realizováno v průběhu minulé-
ho roku, se zúčastnily čtyři firmy. Výhercem se stala 
firma Rene, s. r. o. s vozy Mercedes Benz Sprinter,“ 
uvedl ředitel ZZS PK Pavel Svoboda. „Požadovali 
jsme dodání v současné době technicky nejvyspělej-
ších sanitních vozů plně vybavených nejmodernější 
technikou a kompletním záchranářským vybave-
ním. Měli jsme například specifické požadavky na 
výkon motoru, bezpečnost, pohon 4x4, klimatizaci 
nebo komfortní nosítka pro pacienty. Pochopitelně 
i sanitní zástavba musela být v souladu s platnými 
právními normami pro sanitní vozidlo v provede-
ní RZP (tj. rychlá zdravotnická pomoc). Vozy jsou 
proto mimo jiné vybaveny vyztužením levého vnitř-
ního boku vozidla pro možnost libovolného umístění 
přístrojů, elektrickým termoboxem s nastavitelným 

rozsahem teplot, jedním z nejmodernějších typů de-
fibrilátoru a transportním ventilátorem,“ dodal Svo-
boda. Celková hodnota zakázky byla necelých 13 
milionů korun bez DPH. Jedny z nejmodernějších 
sanitních vozů, které jsou běžně užívány záchranný-
mi službami, nahradí dosavadní sanitní vozy, jejichž 
průměrný věk je téměř šest let a mají průměrně na-
jeto 170 000 km. Vzhledem k téměř dvojnásobnému 
nárůstu počtu výjezdů sanitek od roku 2005 je prio-
ritou vedení ZZS PAK i Pardubického kraje, jako je-
jího zřizovatele, zvýšit do roku 2012 počet posádek 
o pět na celkový počet 27. Tomu by měl napomoci 
i nákup dalších vozů pro záchrannou službu, na něž 
je v rozpočtu Pardubického kraje na rok 2011 vyčle-
něno celkem 18 milionů korun. 

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí pardubického kraje

Cena města 
Moravská Třebová
Jedná se o cenu udělovanou fyzické osobě, 
která svou mimořádnou činností a aktivitou 
přispěla v nejrůznějších oblastech významně 
k rozvoji města Moravská Třebová a života 
jeho obyvatel. Cena města bude udělována 
jedné osobnosti. Ve zvlášť výjimečných a odů-
vodněných případech může být cena města 
udělena i více osobnostem současně. Nebude 
udělována In memoriam a pokud nebude v da-
ném kalendářním roce navržena osobnost, kte-
rá by splňovala podmínky pro udělení ceny. 
Cenu města představuje výtvarné dílo se zna-
kem města Moravská Třebová a pamětní listi-
na, která stvrzuje udělení Ceny města.
Návrh na udělení ceny města může předložit 
každá fyzická nebo právnická osoba s trva-
lým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Tře-
bové, a to pouze písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště navržené osob-

nosti
b) oblast její činnosti
c) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je 

osobnost navrhována
d) charakteristiku přínosu a významu díla 

nebo aktivity navrhované osobnosti pro 
město Moravská Třebová

e kontaktní údaje navrhovatele (jméno, pří-
jmení, název práv. osoby, adresa, podpis).

Občané města mohou svého favorita na udě-
lení Ceny města Moravská Třebová nomi-
novat do 28. února 2011 osobně na Občan-
ském informačním centru, ul. Olomoucká 
č.o. 2 nebo u tiskové mluvčí města na nám. 
T. G. Masaryka č.o. 29 v Moravské Třebo-
vé, popřípadě zaslat e-mailem na adresu 
cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh 
bude vyřazen. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Fotografujte 
Moravskou Třebovou!

Komise památkové péče opět vyhlašuje soutěž 
„Moravská Třebová, jak ji neznáme“.

Podrobnosti budou uvedeny v příštím čísle 
zpravodaje.
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel  461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, provozní doba: nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Statistika
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k  31. 12. 2010 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 742 občanů ČR a 99 
cizinců s povolením k trvalému poby-
tu na území České republiky. Celkem 
je tedy v Moravské Třebové evidová-
no k 31. 12. 2010 na trvalém pobytu 
10 841 občanů. 

Za loňský rok se v Moravské Třebové 
narodilo 99 dětí, zemřelo 129 občanů, 
přistěhovalo se 180 obyvatel a odstě-
hovalo 214 osob.

Průměrný věk obyvatele ČR v našem 
městě je 41,57 let, u mužů činí průměr-
ný věk 39,70 a u žen 43,33 let.

Srdečně děkuji všem, jež se 
přišli na poslední cestě rozloučit 
s mým synem Petrem Potyšem. 
Zvláštní poděkování patří také 
jeho bývalé manželce Milušce, 
která mě stále drží nad vodou 
a sdílí se mnou mou bolest. 

Děkuji.

Hana Potyšová

S alkoholem za volantem
Při běžné hlídkové činnosti spatřili strážníci měst-
ské policie na ulici Jevíčské v sobotu 14. 1. před 
půl třetí ráno jedoucí osobní automobil bez zapnu-
tého osvětlení. Každému se může stát, že opomene 
osvětlení vozidla zapnout, ale v noci? To se stalo 
tomuto jedinci osudné. Hlídka se za řidičem Fe-
lície vydala se zapnutým majákem a zanedlouho 
přestupce dostihla. Řidič vozidla tovární značky 
Škoda, P.S. z nedalekého Pacova, nebyl schopen 
policistům na jejich požádání předložit ani potřeb-
né doklady, které by jako řidič motorového vozi-
dla měl mít samozřejmě k dispozici. Jelikož muž 
vykazoval známky podnapilosti, byl strážníky 
vyzván k provedení dechové zkoušky na přítom-
nost alkoholu. Ta byla samozřejmě pozitivní. Muž 
nadýchal 2,19 ‰. Jak strážníci dobře vyhodnotili, 
jednalo se o podezření ze spáchání trestného činu, 
proto celý případ předali kolegům z Obvodního 
oddělení Policie ČR. 

Potyčky i nadále pokračují
Silvestrovská noc s sebou přinesla nejednu rvačku 
v ulicích našeho města. Agresivní nálada prvních 
hodin nového roku vyvrcholila potyčkou v restau-
raci hotelu Morava. Následkem rvačky bylo zraně-
ní muže, díky kterému byla hlídkou městské poli-
cie přivolána Rychlá lékařská pomoc.
 
Jen o dva týdny později, tedy v sobotu 15. 1. ve 
3.25 ráno, vyjížděli strážníci městské policie spo-
lečně s kolegy z Obvodního oddělení PČR do této 
restaurace znovu. Na místě se nacházela skupina 
agresivních vzájemně se napadajících osob. Spo-
lečnými silami se policistům podařilo skupinu 
v odhadovaném počtu čtyřiceti účastníků uklidnit. 
Řešením události se nakonec zaobírá Policie ČR. 

Lihový fix a dveře
Slušným chováním předejdeme mnoha problé-
mům, kterým se mohl vyhnout i muž ve věku 
24 let ze Sušic, kterého jen krátce po půlnoci dne 
9. 1. zadržela ochranka klubu Duku Duku. Muž 
se snažil za pomoci lihového fixu zřejmě zvěčnit 
malůvkami své myšlenky na dveře tamější toa-
lety. Vzhledem k věku výtržníka se lze jen stěží 
domnívat, že by si dveře popletl se školní tabulí. 
Po příjezdu policistů bylo ocenitelné snad jen to, 

že se k činu bez vytáček doznal a nesnažil se po-
znatek vyhazovačů vyvracet. Celý případ předali 
strážníci kolegům z Obvodního oddělení Policie 
ČR k dalšímu šetření. 

dině do jedné z prodejen na ulici Cihlářová. Jak 
strážníci zjistili, do prodejny vešel mladík, který 
se po chvíli chopil několika desítek kusů řasenek 
v jednom z regálů a z prodejny utekl. Na místě 
byla vyčíslena škoda za více jak 6 000 Kč. Z dů-
vodu podezření na spáchání trestného činu, stráž-
níci na místo okamžitě přivolali kolegy z Obvod-
ního oddělení Policie ČR. Se získaným popisem se 
hlídka městské policie vydala zhlédnout záznam 
kamerového systému, který nakonec dopomohl 
k dopadení tří výtržníků. Při pátrání po pachateli 
se strážníkům podařilo zadržet i jeho dva pomocní-
ky u obchodního domu Kubík na ulici Lanškroun-
ské. Tři zadržené mladíky podezřelé z krádeže pak 
hlídka městské policie předala k dalšímu šetření 
kolegům na Obvodní oddělení Policie ČR. 

Neukáznění cyklisté
I přes avizované kontroly zaměřené zejména na 
cyklisty, kteří porušují zákonem stanovená pravi-
dla týkající se osvětlení, bylo jen za prvních 14 
dní měsíce ledna řešeno ne málo takových pře-
stupků. V loňském roce jste se v několika číslech 
zpravodaje mohli dočíst, že je nezbytně nutné ze-
jména v měsících, kdy je denního světla skutečně 
mnohem méně, nežli je tomu v měsících letních, 
mít řádně osvětlené jízdní kolo. Tato povinnost je 
vyžadována zejména z důvodu bezpečnosti osoby, 
která se na jízdním kole v provozu na pozemních 
komunikacích pohybuje. Být osvětlený přece zna-
mená být vidět! Není dobré spoléhat na postřehy 
řidičů, kteří stejně jako cyklista jedou téměř v po-
lospánku do svého zaměstnání. Po dlouhé řadě 
řešení těchto přestupků tzv. domluvou, přikročili 
strážníci k udělování blokových pokut. Proto opa-
kovaně upozorňujeme zejména ty cyklisty, kteří se 
domnívají, že osvětlení jízdního kola, které je dnes 
možné pořídit řádově i v několika desítkách ko-
run, je zbytečnou záležitostí, že je rozhodně men-
ším zásahem do rodinného rozpočtu, nežli udělená 
bloková pokuta sahající do výše až dvou tisícovek. 
Kontroly jsou prováděny několikrát týdně ve ve-
černích, ale i brzkých ranních hodinách.

Únava
Po koncertu punkových skupin se v Moravské 
Třebové zapomněli jeho tři účastníci, kteří v do-
provodu psa hledali teplé místo snad pro srovnání 
spánkového deficitu, který nabrali účastí na kon-
certu. Bohužel však vstupní vestibul obchodní-
ho domu Kubík na ulici Lanškrounské nebyl tím 
pravým útočištěm, které hledali. Po krátké době, 
od chvíle kdy se uložili k odpočinku, byli mladíci 
osloveni jednou z pracovnic prodejen obchodního 
domu. Domnívali se snad, že když nebudou reago-
vat, zůstanou nadále bez povšimnutí. Žena snaží-
cí se zjednat pořádek se však nevšímavostí těchto 
alkoholem unavených ospalců nedala odradit a na 
místo přivolala představitele zákona. Ti už dobře 
věděli, jak mladíkům navrátit řeč. Strážníci do-
konce zjistili, že ani jeden není majitelem čtyřno-
hého přítele, který je doprovázel. Majitel byl muž 
z Moravské Třebové, který psa od předešlého ve-
čera postrádal. Výtržníci pod pohrůžkou blokové 
pokuty dobrovolně pořadovým krokem nakonec 
opustili nedobře vybrané místo a pes se během ně-
kolika málo chvil dostal zpět ke svému pánovi. 

Krádež v obchodě
Po předchozím oznámení pokusu o krádež, vyjela 
hlídka městské policie dne 28. 12. 2010 po 16. ho-
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Srdečně zve na ozdravné cvičení podle 
MUDr. Moniky Sičové

Mohendžodáro –  
Jóga pro ženy

Provází Mgr. Dana Linhartová cvičitelka 
1. stupně tantra jógy, akreditace MŠMT
Místo: Středisko česko – německého porozu-
mění, muzeum I. poschodí.
Úvodní setkání: pondělí 7. února 2011, vstupné 
50 Kč.
Informace: volný oděv ve světlých barvách, 
sukně, šátek, podložka.
Co je Mohendžodáro? Cvičení, které má mno-
hostranný účinek na úrovni zdravotní, tělesné, 
energetické a duševní.
Bližší informace: Mgr. Dana Linhartová, 
tel: 608 274 523, linhartova.d@seznam.cz 

Poděkování městu Moravská Třebová
Děkujeme městu za přidělení dotace nově založenému družstvu hasičské mládeže v Sušicích. Tyto 
peníze byly využity k zakoupení menší části vybavení pro výcvik mládeže. Na rozjezd to bylo 
málo, ale i za tuto částku jsme velice vděční. 
Náš sbor reprezentoval město Moravská Třebová s dobrými výsledky. Děti svou pílí a soutěživostí 
získaly 9 pohárů a v kategorii dorostu jsme se probojovali až do republikového kola v Litomyšli. 
Hasičský sport je velice pěkný a zajímavý, ovšem bez finanční podpory města by naše družstvo 
dětí nemohlo fungovat.
Více informací o činnosti mládeže naleznete na našich internetových stránkách: 
www.sdhsusice.cz.

Irena Švichká, vedoucí mládeže SDH Sušice

Poděkování
U příležitosti zhodnocení činnosti TJ Soko-
la Boršov – oddílu kopané za uplynulý rok 
2010 bych chtěl touto cestou poděkovat ve-
dení města Moravská Třebová a jeho orga-
nizačním složkám za spolupráci a finanční 
příspěvek, který je nedílnou součástí vý-
znamné podpory činnosti organizace.

Jaroslav Hanák,  
hospodář TJ Sokol Boršov

Skauting v Moravské Třebové

Vyšla publikace  
75 let skautingu 

v Moravské Třebové
Při příležitosti pětasedmdesátého výro-
čí skautingu v Moravské Třebové vznikla 
jubilejní publikace, která mapuje historii 
skautského hnutí ve městě od jeho počátků 
do konce devadesátých let. Svými kořeny 
sahá moravskotřebovský skauting do polo-
viny třicátých let. Za tři čtvrtě století vývoje 
prošel obdobími rozkvětu i úpadku, záka-
zů i znovuzrození. Přetrval i dlouhé obdo-
bí totality. Na své cestě dvacátým stoletím 
ovlivnil a vychovával stovky dětí. 
Kromě historických pasáží přináší publika-
ce vzpomínky pamětníků a rozsáhlý výbor 
ze starých kronik. Doprovází ji množství 
unikátních, většinou dosud nepublikova-
ných, barevných a černobílých fotografií. 
Součástí knihy je i DVD s filmovými zábě-
ry ze skautských táborů z přelomu šedesá-
tých a sedmdesátých let. Vydání publikace 
podpořil Pardubický kraj, město Moravská 
Třebová, Junák – svaz skautů a skautek, 
Vojenská střední škola a Vyšší odborná 
škola ministerstva obrany, Technické služ-
by, Kösso, Hedva, DGF, OR-CZ, Abner, 
Moravec pekárny, Vyko.
Slavnostní představení publikace proběh-
ne 25. února 2011 od 17.00 hod. ve dvora-
ně Městského muzea v Moravské Třebové. 
Úvodní slovo pronese hejtman Pardubické-
ho kraje Mgr. Radko Martínek. Kmotry pu-
blikace jsou Květa Weissarová a Ing. Karel 
Metyš.

Jiří Šmeral

Junák – svaz skautů a skautek ČR je s téměř pa-
desáti tisíci aktivními členy největší skautskou 
organizací v zemi. Skauting má staletou tradici 
a po celém světě se k němu hlásí přes 40 milió-
nů lidí. Středisko Moravská Třebová je součástí 
tohoto mezinárodního skautského hnutí, největ-
ší dětské organizace světa. Středisko Moravská 
Třebová je největším střediskem okresu Svitavy 
a díky stále vzrůstající členské základně, která 
v roce 2010 činila 166 členů, je i čtvrtým největ-
ším střediskem Pardubického kraje. V Moravské 
Třebové, kde žije zhruba 11 000 obyvatel, tak při-
padá na každých 66 obyvatel jeden aktivní skaut. 
Těžištěm naší práce je oddílová činnost, přesto 
se několikrát do roka všichni scházíme při pořá-
dání střediskových podniků a akcí pro veřejnost. 
Tradičními akcemi pro moravskotřebovskou ve-
řejnost jsou Operace PVC (čištění lesa v rámci 
Dne Země), cyklistický podnik určený zejména 
pro rodiny s dětmi Cesta na Severozápad, tábor 
pro rodiče s dětmi, předvánoční Betlémské světlo 
a nově také Vánoční výběh na Pastýřku. Skauty 
je možno spatřit i u podniků, které nepořádáme. 
Tradičně pomáháme u Fotofestivalu, kde se po-
dílíme na hlídání fotografií. Nepravidelně se zú-
častňujeme i jiných podniků, ať už celostátních 
a zavedených, jako je vybírání peněz v rámci 
boje proti rakovině, či těch na lokální úrovni, 
spolupracujeme s místními institucemi, např. 

Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic. Po-
máhali jsme také uskutečnit dvě dobročinné sbír-
ky: v lednu se světlušky a vlčata se proměnily ve 
Tři krále, v červnu se pak roveři rozhodli v rámci 
celostátní sbírky Kapka umývat na benzínových 
stanicích okna a získané peníze pak předat Nada-
ci transplantace kostní dřeně. Zahájili jsme tře-
tí etapu rekonstrukce kluboven: v průběhu října 
byla v skautském domě vybourána stará dřevěná 
a již poničená a netěsnící okna a nainstalována 
byla nová plastová. Cílem projektu bylo zame-
zit značnému úniku tepla skrz okna kluboven 
ve skautském domě, snížit náklady na vytápění, 
prosvětlit interiér budovy a snížit hlučnost. Tento 
záměr se povedlo zcela naplnit.
Skautské středisko Moravská Třebová by se při 
své činnosti neobešlo bez pomoci. Touto cestou 
chceme poděkovat všem, kteří nás podporu-
jí v činnosti, jsou to zejména: Vojenská střední 
škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany 
v Moravské Třebové, firma OR-CZ s.r.o., firma 
Agrostav Jevíčko – Ing. Jan Matoušek a firma 
MM nástrojárna s.r.o. Nejvýznamnější finanční 
podpory se moravskotřebovským skautům dostá-
vá od Města Moravská Třebová. 
Více informací o činnosti, jednotlivých akcích 
a oddílech je k dispozici na webových stránkách 
střediska: http://www.junak.mtrebova.cz/.

Lenka Greplová

Vás zve od 01. 02. na putovní výstavu

Apoštol indiánů
David Zeisberger (1721–1808) a jeho sen 
o moravských indiánech.
Nejznámější z Moravských bratří, který prožil 
53 let mezi severoamerickými indiány v Pen-
sylvánii, Ohiu, Kanadě. Založil 11 indiánských 
osad, oblíbená předloha dobrodružné beletrie.

Autor výstavy: Dipl. Psych. Horst Schinzel 
z Mnichova, rodák ze Šternberka, Johanes – 
Mathesus – Gesellschaft. 
Výstava je podpořena Česko – německým fon-
dem budoucnosti.

Výstava je otevřena 
Út – Pá 9.00–12.00 a 14.00–16.00 hodin a po-
trvá do konce února.

Společnost česko- německého porozumění
Svitavská 18, Muzeum I. poschodí
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. a vždy 1 hodinu před začátkem každého představení. Rezervace vstupenek přijí-
mají Kulturní služby města Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo telefonické domluvy. Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 461 544 283, 
461 311 127, hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich příjmu. Rezer-
vace přijímáme vždy nejdříve první den v daném měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout 
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání představení, 
je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, i v tomto případě platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Rodinka (ČR)
9  2  středa, 19 00, vstupné 70 Kč
Rodinná komedie o příhodách z domu, kam 
se vejdou všichni bez rozdílu věku! Želvičky, 
rozepsané detektivky, taneční pro dospělé, vražda 

na pět způsobů, cappuccino se šlehačkou a jedno 
velké stěhování z Ameriky do Čech... To vše 
a ještě mnohem více prožívají hrdinové v laskavé 
rodinné komedii Rodinka. 
Režie: Dušan Klein. Hrají: Jana Štěpánková, 
Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
Komedie/rodinný, 90 min.

Fotři jsou lotři (USA)* 
14  2  pondělí, 19 00, vstupné 75 Kč
Že by se konečně sblížili? Aspoň kvůli dětem? 
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) 
je jeho tchán Jack Byrnes (Robert De Niro). Na 
to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého 
elitního agenta tajných služeb, stačil zvyknout. 
Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi 
seznamování, svatebních příprav, dokonce 
i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho 
ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím díle Jebalovic 
komediální rodinné kroniky se ovšem schyluje 
k Velkému třesku… Režie: Paul Weitz.
Komedie, 98 min.

Ďábel (USA)
16  2  středa, 19 00, vstupné 65 Kč
Byl jednou jeden výtah. Nebyl ničím výjimečný. 
Dokonce ani neměl jméno. Když se o něm 
mluvilo, byl znám pouze pod nenápaditou 
přezdívkou „šestka“. Tenhle výtah nestál ani 
za řeč, než si ho vyvolil sám pán temnot za své 
hřiště a než do něj nastrkal své hračky – pět 
obyčejných a nic netušících lidí. Omyl, čtyři 
obyčejné a nic netušící lidi. Tím pátým je on 
sám, aby si co nejlépe mohl vychutnat tu legraci. 
Výtah už pro naše hrdiny není jen smrtící pastí, 
je to noční můra, jež se v rukách ďáblových mění 
v tu nejhlubší esenci pekla. Tentokrát nepůjde 
o to, kdo přežije, ale kdo a jak zemře. Režie: John 
Eric a Drew Dowdleovi. Hrají: Chris Messina, 
Matt Craven, Bojana Novakovic ad. 
Horor/thriller/mysteriózní, 80 min.

Tacho (ČR)
21  2  pondělí, 19 00, vstupné 75 Kč
TACHO je černá komedie Mirjam Landy 
o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho 

osudovém životním závodu. Bez rallye si Alex 
nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. 
Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, 
shání Alexův manažer zoufale náhradníka, 
protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny 
se neúprosně blíží. Alex chce jet rallye za 
každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. 
Závodí už patnáct let, ale nejvyšší stupínek mu 
vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání 
s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní 
závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona, 
zcela nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie. 
Největší Alexův soupeř, Němec Weber, se už vidí 
jako vítěz. O vítězství sní i slovenský dobrodruh 
Jožo se svým novým spolujezdcem Julem, kterého 
zachránil ze spárů mafie. Angličtí závodníci 

Charlie a Dave také pilně trénují, ovšem na něco 
úplně jiného než na rallye... Bude mít dramatický 
závod vůbec vítěze? Vždyť život je přece 
o každém okamžiku. Režie: Mirjam Landa. Hrají: 
Daniel Landa, Olga Lounová, Roman Pomajo ad.
Akční/komedie/drama, 102 min. 

Hon na čarodějnice (USA)
23  2  středa, 19 00, vstupné 75 Kč
Výpravný film vypráví příběh hrdinného křižáka 
Behmana (Nicolas Cage) a jeho nejbližšího přítele 
Felsona (Ron Perlman). Po desetiletích boje se 
vracejí do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou 
morem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, 
že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná 
z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkáží, 
aby ji dopravili do vzdáleného kláštera. Zde 
se má údajná čarodějnice podrobit prastarému 
rituálu vymítání ďábla. Vydávají se tedy na 

strastiplnou cestu, která 
je zkouškou jejich sil 
a kuráže a během ní 
odhalí dívčino temné 
tajemství... 
Režie: Dominic Sena. 
Hrají: Nicolas Cage, 
Ron Stephen, Campbell 
Moore, Ulrich Thomsen, 
Claire Foy, ad.
Dobrodružný/drama/
fantasy, 98 min.

Paranormal Activity 2 (USA)
28  2  pondělí, 19 00, vstupné 65 Kč
Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry 
z průmyslových kamer. Když před třemi lety 
debutující režisér Oren Peli představil horor, 
kde tyto záběry tvořily základní obrazovou 
složku, málokoho napadlo, že Paranormal 
Activity vstoupí do historie. Nicméně stalo se. 
Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 
200 miliónů, čímž se stal co do návratnosti 
investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. 
Navíc je považován za hororový vrchol, protože 
tuhle duchařskou historku ustojí jen ti skutečně 
nejotrlejší. Hlavní roli mají znovu hrát kamery, 
které mají znepokojeným majitelům ukázat, co 
nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí. 
Lze předpokládat, že děsivější domácí video si lze 
představit jen těžko. O hrůzyplnosti filmu svědčí 
už to, že po stížnostech diváků přestala některá 
americká kina zařazovat do reklamních bloků 
jeho upoutávku. V prvním díle tvůrci využili 
osvědčenou metodu pseudoreálných záběrů, 
když záznam kamery prezentovali jako nalezený 
materiál. Do stejné řeky podruhé vstoupit 
logicky nemůžou, ani nechtějí, přesto Oren Peli 
tvrdí, že klíč k uchopení příběhu, který použili, 
nabízí mnohem děsivější možnosti. Nezbyde než 
se přesvědčit na vlastní smysly. Přejeme vám 
příjemné spaní. 
Režie: Tod Williams, hrají: Brian Boland, 
Katie Featherston, ad.
Horor/mysteriózní/thriller, 91 min.
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Kulturní centrum

Baronky
15  2  úterý, 19 30, kinosál, vstupné 200 Kč
Divadelní a filmový autor a režisér Michael 
Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje 
nenápadné, dojímavé a přece kruté jednání 
baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka 
svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity 
nenaplněnosti, prázdného života a neustálého 
ponižování ze strany záletného barona. Tento 
skutečný herecký koncert Evy Holubové 
a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překvapení 
i fascinující zvraty. Baronky jsou úpravou hry 
Baronka a služka, v níž obě herečky již zazářily 
dříve. Autorem úpravy, režisérem a scénografem 
je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků 
současnosti Šimon Caban. Jeho zásluhou se do textu dostala hravost, jisté odlehčení 
i humor.

Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky
16  2  středa, 8 30 a 10 00, kinosál, vstupné 30 Kč
Výpravná činoherní pohádka s písničkami.
Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět,všechno vědí, všechno umí, na vše mají 
odpověď. Poslední kus světa zbývá, kdo tuší co se stane? Poradí snad přítel Šmidra, 
co se toulá po lese?
Pojďte s námi do po-
hádky, spolu nám to 
půjde líp! Nad hlou-
postí Škrholovou, zví-
tězí tu ostrovtip.
Fantasie nezná hranic, 
čistá láska navrch má, 
nebojí se čerta pranic, 
lidská zloba ostrouhá.
Čarodějka vládne 
mečem, Kašpárek 
zas chytrým veršem, 
písničku má jako štít, 
pojďme se s ním po-
bavit!
Uvádí divadelní společnost DĚDIVA Julie Jurištové

Příhody Křemílka a Vochomůrky
24  2  čtvrtek, 10 00, kinosál, vstupné 20 Kč
Křemílek a Vochomůrka patří už řadu let k nejoblíbenějším večerníčkovým hrdinům 
a nyní přijdou až k nám. Roztomilé příběhy Křemílka a Vochomůrky, kteří bydlí 
v pařezové chaloupce, mají své nezapomenutelné kouzlo. Uvádí divadelní soubor 
J. K. Tyla Moravská Třebová.

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

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Prezentace nové publikace
Jiří Šmeral: 75 let skautingu v Moravské Třebové
v pátek 25. února 2011 v 17 hod. ve dvoraně muzea
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Litomyšl
Od 8. 1. – 30. 4. 2011
Výstava: Bohuslav Rynek
Výstava u příležitosti otevření No-
vého kostela Církve bratrské v Li-
tomyšli.

25. 2. od 20.00 hod. / Music Club 
Kotelna
Koncert skupiny Trabant

26. 2. od 20.00 hod. / Sokolovna
Šibřinky

27. 2. od 14.00 hod.
Dětský karneval

Svitavy
7. 2. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Spirituál kvintet

15. 2. od 19.00 hod. / Ottendorferův 
dům
Koncert: Panochovo kvarteto

21. 2. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Betty Lee

Více informací na: 
www.kultura-svitavy.cz

Polička
1. 2. od 18.00 hod. / Tylův dům
Nejúspěšnější sportovec regionu 
Svitavsko za rok 2010
Vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších 
sportovců a sportovních kolektivů za 
r. 2010.

16. 2. od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert: Písničky zpod taláru
Koncert zpívajícího právníka I. Ja-
helky.

17. 2. od 19.00 hod. / Tylův dům
Show souhvězdí Orientu
Komponovaný pořad věnovaný ori-
entálnímu tanci.

25. 2. od 20.00 hod. / Divadelní klub
Koncert: Jan Steinsdörfer Group

Vysoké Mýto
8. 2. od 19.30 hod. / Šemberovo di-
vadlo
Koncert: Jaroslav Svěcený
Koncert oblíbeného českého houslo-
vého virtuosa.

23. 1. – 11. 3. 2011 / Městská gale-
rie, Výstavní síň J. Jušky
Výstava: Grafika
Vrcholná díla českých grafiků 
20. stol. 

10. 2. – 9. 3. 2011 / Regionální mu-
zeum
Výstava:  
Oči nevidomých, uši neslyšících
Interaktivní výstava, kde si návštěv-
níci mohou vyzkoušet jaké to je, žít 
ve tmě a nic neslyšet.

únor 2011

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí

Kulturní dům v Boršově
Sdružení přátel KD v Boršově, boršovské hasičky a hasiči,  

fotbalisti a myslivci si Vás dovolují pozvat v sobotu 19. 2. od 14.00 hodin na 

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE 
plné soutěží a karnevalového křepčení a večer potom na

OBECNÍ PLES aneb TRUBIČKOVÝ BÁL, 
který se koná od 20.00 hodin. 

Předtančení – vystoupení taneční skupiny Heleny Trojákové, bohatá a pestrá tombola, kančí 
guláš a samozřejmě trubičky paní Škotové. 

Hraje DOMINO pana Beyera. Vstupné včetně místenky 80 Kč. 
Vstupenky a informace od 24. ledna v prodejně Večerka Slíva v Boršově. 

Informace rovněž na adrese www.spkdborsov.estranky.cz.

Okénko pro ZUŠ
I v měsíci únoru bychom my všichni ze Základní 
umělecké školy chtěli pozvat vás, naše příznivce 
a spoluobčany na několik akcí konaných v pro-
storách „našeho“ zámku. Jedná se o již tradiční 
Podvečery s múzami konané 10. a 24. 2. opět 
v 17:30 hodin v komorním sále ZUŠ. 
V únoru, konkrétně 9. 2. od 9:00 hod. až do pozd-
ních odpoledních, na naší škole proběhne také 
okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, akor-
deon a kytaru. Tato soutěž, při které se vám před-
staví ti nejlepší ze svitavského okresu, je rovněž 
veřejnosti přístupná a budeme rádi, když si naše 
mladé soutěžící přijdete poslechnout. 

Základní umělecká škola
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A/D – dívky ročník 2004 – 2002
B/D – dívky ročník 2001 – 1999
C/D – dívky ročník 1998 – 1996

D/D – dívky ročník do 1995

WWW.HOROZAVODY2011.WEBNODE.CZ
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K osudům moravskotřebovských Židů v 19. a 20. století
Židé v Moravské Třebové
V Moravské Třebové nikdy nežil větší počet Židů, 
nevznikla zde proto samostatná židovská obec. 
Moravskotřebovští Židé byli členy náboženské 
obce v Jevíčku. Při sčítání lidu se v Moravské Tře-
bové k židovské národnosti hlásilo roku 1921 19 
osob, 1930 již jen 7 osob. K židovskému nábožen-
ství se v roce 1880 přihlásilo 80 osob, v roce 1900 
dokonce 100, v roce 1930 již jen 48 osob.
V muzeu se zachovala Tóra z druhé poloviny 19. 
století, která se do Moravské Třebové dostala 
zřejmě ze severní Moravy. Židovská modlitebna 
byla ve dvorním traktu předměstského domu č. p. 
210 (Lanškrounská 24). Rabíni dojížděli zpravi-
dla z Jevíčka, ale také ze Svitav nebo Prostějova. 
V určitých obdobích se židovskému náboženství 
vyučovalo na moravskotřebovském gymnáziu. 
Židé z Moravské Třebové byli pohřbíváni na ži-
dovském hřbitově v Jevíčku, později na morav-
skotřebovském hřbitově.
Jako židovské jsou v různých pramenech ozna-
čovány např. rodiny Buschova (advokát), Ehren-
haftova (obchod textilem), Hannakova (zámečnic-
tví), Herrmannova (výrobna likérů, pohostinství), 
Holzmannova (obchod textilní galanterií), Hönig-

ku i desce vybízejí k nahlédnutí do života a osudů 
další židovské rodiny (po rodině Löwyově – Mo-
ravskotřebovský zpravodaj, květen 2009) v našem 
městě v minulém a před-
minulém století.
Nettlovi provozovali 
v domě č. 1 v Olomouc-
ké ulici, nedaleko od ži-
dovské modlitebny, od 
roku 1864 obchod kůží. 
Přinejmenším koncem 
sedmdesátých let 19. sto-
letí ale nabízeli podstatně 
širší sortiment. Leopold 
Nettl tehdy provozoval 
„obchod kůží a šicími 
stroji“. Před Vánocemi 
roku 1878 nabízel šicí 
stroje různých značek, 
ale také dětské kočárky 
a různé stroje pro hostin-
ce a řemeslnické dílny. Když v roce 1891 zemřela 
ve Vídni po těžké operaci jeho manželka Johanna, 
byla pohřbena na židovském hřbitově v Jevíčku.
Obchod zřejmě převzal syn Leopolda Nettla 

ova (obchod kostmi a hadry), Kappelmacherova 
(obchod zeleninou, hotel), Löwyova (soustružník, 
obchod soustruženými výrobky), Mayerhofero-
va (slévárna), Mollerova (zlatnictví), Nettlova 
(obchod kůží), Zuckermannova (advokát). Židé 
se ovšem vyskytovali také mezi majiteli morav-
skotřebovských textilních továren (Schur, Gold-
schmid, Abeles, částečně židovského původu byl 
továrník Mayer) – ti ale v Moravské Třebové 
zpravidla nežili – výjimkou byl např. spolumajitel 
firmy „Moriz Schur“ Dr. Kurt Goldschmid, který 
bydlel v areálu firmy v Brněnské ulici. 

Rodina Nettlova 
Jednou z mála dochovaných památek na někdejší 
židovské obyvatele Moravské Třebové je hrob č. 
C 19/20 na zdejším hřbitově – hrob příslušníků ro-
din Nettlovy, Lichtensteinovy a Fischerovy s pa-
mětní deskou obětí holocaustu. Údaje na náhrob-

Adolf. Adolf Nettl měl s manželkou Albertinou 
tři dcery – Elsu, Irmu a Anni. Irma absolvovala 
Německou hudební akademii v Praze. V Morav-
ské Třebové pak vyučovala hře na klavír v domě 
Nettlových v Olomoucké 1. Zůstala zřejmě svo-
bodná. Anni po maturitě na moravskotřebovském 
gymnáziu (1926) studovala práva a v roce 1935 se 
v Praze provdala za JUDr. Friedricha (Bedřicha) 
Fischera z Tábora. Elsa se už v roce 1922 rovněž 
v Praze provdala za Rudolfa Lichtensteina, pro-
fesora gymnázia, který později vyučoval na ně-
meckém státním reálném gymnáziu v Kraslicích. 
Měla s ním tři děti – Kurta, Lily a Felixe. Rudolf 
Lichtenstein zemřel v roce 1936 po operaci sle-
pého střeva. 
V udržovaném hrobě u hřbitovní zdi jsou pohřbeni 
Adolf (19. 6. 1864 – 7. 3. 1924) a Albertine (4. 5. 
1865 – 31. 12. 1936) Nettlovi, Rudolf Lichtenstein 
(5. 3. 1886 – 22. 10. 1936), JUDr. Bedřich Fischer 

Úmrtní oznámení Adolfa Nettla

Oznámení v tisku o sňatku Anni Nettlové

(15. 3. 1905 – 5. 3. 1983) a Anni Fischerová (2. 1. 
1906 – 4. 4. 2003). O náhrobek je opřena pamětní 
deska věnovaná dalším členům rodiny, kteří zahy-

nuli v koncentračních táborech – Else Lichtenstei-
nové (nar. 13. 3. 1896), Irmě Nettlové (nar. 14. 2. 
1899), Kurtovi (nar. 4. 2. 1924), Lily (nar. 10. 3. 
1928) a Felixovi (nar. 17. 2. 1930) Lichtensteinům. 
V Terezínské pamětní knize se lze dočíst, že Eliš-
ka Lichtensteinová, Lily Lichtensteinová a Felix 
Lichtenstein byli v transportu označeném Bd, kte-
rý 4. září 1942 odvezl z Prahy do Terezína 1000 
Židů. Všichni tři pokračovali 8. září 1942 trans-
portem označeným Bk do Malého Trostince (Bě-
lorusko, poblíž Minska), kde všichni zahynuli. 
Kurt Lichtenstein odjel transportem Ba z Prahy do 
Terezína už 10. srpna 1942 (celkem 1460 osob) 
a je uveden mezi 1287 zahynulými. Z Terezína byl 
odvezen tímtéž transportem jako výše uvedení. 
JUDr. Bedřich Fischer byl internován v Kletten-
dorfu ve Wroclavi (nucené práce) a později v Be-
nešově, odtud po válce odešel pěšky do Prahy. 
Anni Fischerová byla v Terezíně asi do konce 
května 1945 (pobyt byl prodloužen kvůli epidemii 
skvrnitého tyfu). Žila pak v Praze, kde také roku 
2003 zemřela. 

Hugo Herrmann
Roku 1887 se v Moravské Třebové narodil no-
vinář, sionistický aktivista a spisovatel Hugo 
Herrmann. Po maturitě na moravskotřebovském 
gymnáziu (1906) studoval německou a román-
skou filologii v Praze a ve Vídni, stal se odborní-
kem na německou a italskou literaturu, vyučoval 
na středních školách. Už během studií se začal 
zajímat o sionismus. Působil jako funkcionář 
českých sionistických organizací. Vydával peri-
odika „Selbstwehr“ („Sebeobrana“) a „Jüdische 
Rundschau“ („Židovské rozhledy“), psal také 
knihy pro děti a písně pro oslavy židovských 
svátků. V roce 1925 navštívil poprvé Palestinu. 
V následujících letech vydal knihy „Eine wer-
dende Welt“ („Svět budoucnosti“), „Die Araben-
frage Palästinas“ („Palestinská arabská otázka“), 
„Palästina wie es wirklich ist“ („Palestina jaká 
opravdu je“), „Palästinakunde“ („Věda o Pales-
tině“), „Das neue Palästina Handbuch“ („Nová 
příručka o Palestině“). Od roku 1934 žil v Jeru-
zalémě. V roce 1938 vyšla jeho poslední, čás-
tečně autobiografická kniha „In jenen Tagen“ 
(„V oněch dnech“), která je považována za jeden 
z nejlepších pramenů poznání života Židů v Če-
chách a na Moravě. Hugo Herrmann zemřel roku 
1940 v Jeruzalémě. 

-jm-
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Církve
Církev bratrská

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

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

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH

Dr. Janského 6, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Bohoslužby se konají každou neděli (mimo 3. neděli 
v měsíci ) ve 14.00 hodin v kapli „Souznění“ ve far-
ním domě CČSH na ulici Dr. Janského 6 v Moravské 
Třebové.
Biblické hodiny se konají vždy po bohoslužbách 
v 15.00 hodin s malým pohoštěním.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící, ale 
i pro zájemce z řad veřejnosti.

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

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

Duchovní správce: 
P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM

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

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

adorace
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne   8.00 hod. farní kostel
 11.00 hod. klášterní kostel

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

Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Biblické hodiny v Domově důchodců každé pondělí 
v 15.45 v klubu důchodců.
Biblické hodiny na faře Svitavská 40, Moravská Třebo-
vá každý čtvrtek v 17.00 hod.

Tříkrálová sbírka
Již po jedenácté proběhla v našem městě a okolí 
Tříkrálová sbírka. Králové, kteří přišli popřát li-
dem mnoho zdraví a štěstí do nového roku 2011 
a tradičně označovali domy bílým nápisem, letos 
statečně překonali nepřízeň deštivého počasí a je-
jich snaha byla náležitě oceněna výsledkem sbír-
ky. Oblastní charita Moravská Třebová koordinuje 
sbírku v regionu Moravskotřebovska – Jevíčska 
a díky štědrosti dárců a obětavosti koledníků 
jsme letos v celém regionu vykoledovali krás-
ných 362 789 Kč, což je o 32 420 Kč více, než 
v loňském roce. V Moravské Třebové a blízkém 
okolí koledovalo celkem 36 skupin koledníků, 
28 obcí našeho regionu pak zaplavilo 91 skupin 
tří králů. Mohli bychom říci, že každá skupinka 
vykoledovala průměrně téměř 4000 Kč. Nejvyšší 
výnos z jedné kasičky činil 12 969 Kč. Podrobnos-
ti o výtěžku v jednotlivých obcích, pokud by Vás 
zajímal přehled jednotlivých kasiček, najdete na 
našem webu: www.mtrebova.charita.cz.
Jistě Vás zajímá, jak naše charita hodlá tyto získa-
né prostředky využít. Pro OCHMT zůstává 58 % 
výtěžku sbírky. Na prvním místě stojí Přímá po-
moc sociálně slabým rodinám v regionu. Pokud 
někdo z Vás ví, kde by peníze ze sbírky mohly 
účinně pomáhat, neváhejte nás kontaktovat. Dále 
bychom z výtěžku sbírky rádi pořídili automobil 
pro novou, terénní, sociálně aktivizační službu pro 
rodiny s dětmi – SANACE RODINY, kterou se 
chystá OCHMT zřídit. Mnoho občanů již úspěšně 
využívá služeb Charitní půjčovny kompenzačních 
pomůcek. Nákup dalších pomůcek z výtěžku sbír-
ky jistě pomůže zkvalitnit život mnohým potřeb-
ným. Zbylou část prostředků použijeme na vybu-
dování sociálně terapeutické kavárny v prostorách 
Františkánského kláštera v Moravské Třebové. 
V kavárně budou pracovat lidé se zdravotním po-
stižením ze sociálně terapeutických dílen ULITA.
V rámci sbírky se v Moravské Třebové a Jevíčku 
uskutečnily Benefiční Tříkrálové koncerty, které 
silou krásna umění podpořily krásu nezištného dá-
vání potřebným. Na koncertech s výborným po-
sluchačským ohlasem vystoupil komorní chrámo-
vý sbor Jevíčko, pod vedením Mgr. Petra Pávka, 

schola za pět 5 Moravská Třebová, žesťový sou-
bor učitelů ZUŠ Jevíčko s názvem Kantor Bra-
ss. Na varhany hrála Klára Jarůšková, na příčnou 
flétnu Alena Jílková. Tito všichni spolu s dalšími 
hosty se postarali o nevšední atmosféru koncertu, 
kterým nás slovem provedla paní Dagmar Krhlová 
z Jevíčka. Všem účinkujícím i návštěvníkům patří 
náš velký dík.
V sobotu 15. ledna se uskutečnilo Tříkrálové brus-
lení pro koledníky, jež mělo být odměnou pro 
malé tři krále. Bruslení, kterého se zúčastnily děti 
z celého regionu a bylo jich téměř 200, mělo velký 
úspěch a věříme, že se pro ně stalo malou motiva-
cí ke koledování na příští rok. Náš velký dík patří 
Technickým službám města Moravská Třebová, 
které nám umožnily toto bruslení uskutečnit.
Rádi bychom dále poděkovali také všem, kteří se 
postarali o zdárný průběh sbírky. Městu Moravská 
Třebová za spolupráci, těm, kteří se postarali o zá-
zemí sbírky, koledníkům i štědrým dárcům. Všem 
vám upřímný dík.
 
Mgr. Vendula Kouřilová, koordinátorka sbírky

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondě-
lí 7. 2. v refektáři františkánského kláštera 
v 10.00 hod.
Svoz seniorů na hřbitov se v měsíci únoru ne-
uskuteční.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, 
vždy v pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek je v provozu každý pracovní den od 
7.00 do 15.30 hod. na ul. Svitavské 44. Kon-
taktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 002 744.
Další informace a kontakty najdete na našich 
internetových stránkách: www.mtrebova.cha-
rita.cz, či v zařízeních DS Domeček a STD 
Ulita na ul. Svitavská 44 Moravská Třebová.

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

Dům dětí a mládeže

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

7. 2. – 9. 2. – Letem světem – základní kolo země-
pisné soutěž pro žáky 6. – 9. tříd a odpovídajících 
ročníků gymnázia, kteří se o zeměpis zajímají nad 
rámec učebních osnov. Soutěž proběhne v DDM 
v čase od 8.00–15.00 hod. Nutné telefonicky si do-
mluvit termín a přibližný počet účastníků do 31. 1.
10. 2. – Florbal 1.–3. tříd – otevřená kategorie, 
od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ Palackého, účast 
družstev nahlaste na DDM (malý florbal).
11. 2. – Valentýnský hrneček – pro veřejnost, 
15.30–17.00 hod. v DDM. S sebou jednobarevný 
hrnek (nejlépe bílé barvy), pracovní triko, přezův-
ky, 10 Kč. Předškoláci v doprovodu rodičů. Účast 
nahlásit předem.
22. 2. – Letem světem – finálové kolo.
16. 2. – Florbal dívky 4.–5 tříd – od 14.00 hod. 
v tělocvičně ZŠ Palackého, účast družstev nahlas-
te na DDM (malý florbal).
17. 2. – Florbal chlapci 4.–5. tříd – od 14.00 hod. 
v tělocvičně ZŠ Palackého, účast družstev nahlas-
te na DDM (malý florbal) – postupují do okresu.
24. 2. – Okresní kolo ve Florbale – chlapci 4.–5. 
tříd od 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého, po-
stupují vítězové obvodních kol,
25. 2. – Výroba mýdel – pro veřejnost – 15.30–
17.00 hod. v DDM. S sebou pracovní triko, pře-
zůvky, 10 Kč. Předškoláci v doprovodu rodičů. 
Účast nahlásit předem.

NABÍDKA NA JARNÍ PRÁZDNINY v DDM:
Po 7. 3.  Výroba dekorativních květináčů ubrous-

kovou technikou zvanou Decoupage
Út 8. 3.  Malujeme na sklo – dekorativní obráz-

ky podle předloh
St 9. 3. Rámeček na zavěšení – práce tuží
Čt 10. 3. Lezení na umělé stěně

Akce vždy dopoledne 9.30–11.30 hod. a odpoled-
ne 13.00–15.00 hod. Zveme i rodiče s předškolá-
ky. Bližší informace na plakátech.

Připravujeme letní tábory:

Příměstský LT: 11.–15. 7. 2011, denně od 8.00 do 
16.30 hod. pro děti 1.–3. tříd.

Letní tábor v DDM s možností výuky břišních 
tanců: 18.–24. 7. 2011 pro děti 3.–7. tříd, strava 5x 
denně, pitný režim neomezen, ubytování v DDM.

Letní tábor v DDM: 25. – 31.7. 2011 pro děti 2. 
– 5. tříd, strava 5x denně, pitný režim neomezen, 
ubytování v DDM, sportovní a kreativní činnost 
součástí CTH „Expedice Yetti“.

LT Na Srnčí od 13.–20. 8. 2011 pro děti od 2.–6. 
tříd, ubytování ve zděné budově, pokoje 3 a 4 lůž-
kové, strava 5x denně, pitný režim neomezen, tá-
borová náplň s CTH (celotáborová hra).
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích 
a našich webových stránkách, kde jsou i fotografie 
z loňských táborů. Přihlásit se můžete telefonicky, 
emailem nebo přímo v DDM.

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

Poděkování
Dne 17. 12. 2010 se konala akce Ježíšek dětem a pro 
děti, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová, Zdravé město Moravská Třebová, Kulturní 
služby Moravská Třebová a humanitární organizace 
ADRA. Celé odpoledne se neslo v duchu vánoční 
atmosféry, děti odeslaly dopisy Ježíškovi NEBES-
KÝM FAXEM a čekala je audience u Svatého Petra. 
Pod vánočním stromečkem na každého čekal dárek, 
který jim předával usměvavý andílek. Děti nejen dár-
ky dostaly, ale věnovaly spoustu krásných hraček, 
které odevzdávaly do proutěného koše. Vybralo se té-
měř 300 hraček, což předčilo naše očekávání a máme 
z toho opravdu radost. Tyto hračky poputují do zdra-
votnického střediska v Keni. Chtěli bychom moc po-
děkovat všem, kteří se na akci podíleli a především 
dětem, které neváhaly a ukázaly nám svoji štědrost. 
Vánoce jsou především o radosti a rozzářené dětské 
oči jsou tím nejkrásnějším dárkem. 

Pracovníci DDM

DWD Fest 2011 
Již druhým ročníkem bude letos (2011) oslavovat 
další rok své existence rádio DWD.CZ, a to prostřed-
nictvím hudebně-kulturního festivalu DWD FEST ve 
spolupráci s DDM v Moravské Třebové. Od ročníku 
minulého se tenhle zimní festík dočkal několika za-
jímavých změn, což jistě ocení každý z návštěvníků. 
První, řekl bych nejdůležitější změnou je přechod do 
vod kapel o něco známějších. Čeká vás hned trojice 
mistrných skupin v čele se skvělými Fast Food Or-
chestra, Hentai corporation a mladičkými showmany 
pod štítkem Koblížc!. Velmi zajímavými projekty, 
jež DWD fest navštíví, budou nadějné duše skupiny 
The Cornflakes, Goodfellas a Ezy Riders, což jsou 
pro mnohé z posluchačů ještě neoťukané záležitosti. 
Alternativním hostem na půlnoční překvapení bude 
skupina moravskotřebovských žonglerů nesoucí 
hrdé jméno Fortitudo et Ignis. O doprovodný pro-
gram se postarají moderátoři radia DWD, skokani na 
skákacích botách a další zajímavosti. 

www.dwd.cz 

1. 2. – 25. 3. 2011 – Jana Čubrdová – Kresby
Výstava prací moravskotřebovské výtvarnice paní 
J. Čubrdové. Přístupno v půjčovní době knihovny (po-
čt: 9.00–17.00 hod., so: 9.00–12.00 hod.).
10. 2., 17. 2. – Líčení krok za krokem
Obecné zásady líčení + placený kurz praktického líčení 
(v ceně – poradenství, pomůcky, dekorativní kosme-
tika). Nutné se předem přihlásit v městské knihovně! 
Lektorka – Marcela Varechová. Začátek v 17.00.
24. 2. – Toulky po Skandinávii
Cestopisná přednáška p. Mgr. Miloše Kvapila, průvod-
ce cestovní kanceláře a bývalého ředitele prostějovské 
knihovny. Začátek v 17.00 hod. v sále sociálních služeb.
Knihovna dětem
Tvořivé středy 
2. 2. – Škraboška, 9. 2. – Valentýnské přáníčko
16. 2. – Papírová krabička, 23. 2. – Sněženky
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK. 
Program je připraven ve spolupráci se studentkami 
4. ročníku oboru asistent v sociálních službách ISŠ 
v Moravské Třebové.
10. 2., 24. 2. – Šijeme na panenky
Minikurz šití pro děvčata. Panenky, medvídky aj. s se-
bou! Začátek v 15.00 hod.
1. 2. – 21. 3. 2011 – Pomáháme Domečku
Již třetím měsícem se návštěvníci knihovny mohou 
připojit k akci Pomáháme Domečku. Jde o stříhání lá-
tek na tenké proužky. Klienti stacionáře začínají praco-
vat na tkalcovském stavu a nastříhaných látek budou 
potřebovat hodně. Ve stříhání může pomoci opravdu 

každý, doma i v knihovně. Stříhat budeme do příchodu 
jara – do 21. 3. 2011. Pomůžete i vy?
28. ročník soutěže Mladý čtenář 2011  
MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vy-
hlašuje pro žáky ZŠ a studenty středních škol literárně-
výtvarnou soutěž nazvanou – „Můj komiks“. 
Podmínky soutěže: Úkolem soutěžících je vytvořit 
komiks dle vlastní fantazie nebo podle nějaké literár-
ní předlohy. Hodnocení bude probíhat ve 3 věkových  
kategoriích: I. stupeň ZŠ, II. stupeň  ZŠ, střední školy. 
Práci odevzdejte do 10. března 2011 v MěK. Nezapo-
meňte uvést název komiksu, dále své jméno a příjme-
ní, věk, adresu bydliště, název školy a třídy, případ-
ně telefonní kontakt! Důležité je uvést autora a název 
předlohy, pokud je komiks vytvořen podle literární 
nebo filmové předlohy.
Nejlepší komiksy odměníme a vystavíme v knihovně.

Místní knihovna Boršov
Úterý 9.00 – 11.00 hod.
Středa 13.00 – 16.00 hod.

Poděkování – Nová skupina mažoretek STŘÍPKY děkuje DDM Moravská Třebová za přijetí 
a těší se na vzájemnou spolupráci. Skupina již trénovala pod agenturou Arnika a děvčata se dostala až do 
finále ČR v Poděbradech. Dívky chtějí spolu zůstat a zvou další děvčata mezi sebe. Přijďte se podívat na 
trénink do ZŠ ČSA (vchod ze zadní části) od 17.30 do 19.00 každý pátek. Budeme se těšit na nové tváře. 
Dále děkujeme: vedení města, ORCZ – Ing. Mačátovi, stavebninám Stupka, drogerii Stera, že chtějí 
dívky podpořit v jejich úsilí. Kontakt: 777 685 270, 739 404 407 

Rodiče dívek a DDM

Duhový Labyrint 
Pravidelné akce
Cvičení pro zdraví
nenáročné zdravotní a relaxační cvičení  
pro všechny věkové kategorie – 3x týdně 1 hod.
kde: klubovna a tělocvična Sociálních služeb, Svi-

tavská 8, Moravská Třebová
kdy: pondělí v 10.00 hod. – klubovna 
 středa v 17.00 hod. – tělocvična 
 čtvrtek v 18.00 hod. – tělocvična 
Malování s hudbou
dospělí – 1-2x týdně 1 hod. (mohou přijít i rodiče s dětmi)
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Mo-

ravská Třebová
kdy: středa v 16.00 hod. / čtvrtek v 18.00 hod.
upozornění: vždy se koná jen po předchozím přihlá-

šení zájemců, nejpozději den předem, na uvede-
ný tel. nebo email

Muzikoterapie
dospělí, mládež – bubny (začátečníci, pokročilí), 

1x týdně á 2 hod.
kde: klubovna Sociálních služeb, Svitavská 8, Mo-

ravská Třebová
kdy: čtvrtek v 19.00 hod.
informace:  tel: 776 680 759, 461 316 734 

mail: duhovylabyrint@centrum.cz
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Zprávička  
z Centra volného času
Firma Bohemia servis finance, a.s. vyhlásila v měsíci listopadu 
soutěž o nejlepší obrázek, který by byl použit na Pf kalendář 2011. 
Do této soutěže se přihlásily i děti z Centra volného času. Z mnoha 
obrázků, které společnost Bohemia servis finance, a.s. obdržela, 
byl vybrán obrázek Ingrid Cinové. Slavnostní předání poukazu 
a ceny proběhlo 12. ledna 2011 prostřednictvím zástupkyně firmy 
p. Hofmanové v prostorách Centra volného času. Z výhry měly 
radost všechny děti docházející do klubovny, všechny se těší na 
další vyhlášené soutěže od této firmy.

Marcela Opluštilová,  
vedoucí Centra volného času

Gymnázium zve na Den otevřených dveří
10. 2. 2011, 14:00 – 16:30 hodin.  
Ve školním roce 2011/12 budeme přijímat žáky 5. a 9. tříd základních škol:
Žáci z 9. tříd ZŠ obor vzdělání:  79-41-K/41 Gymnázium 
     79-41-K/81 Gymnázium (kvinta)
Žáci z 5. tříd ZŠ obor vzdělání:  79-41-K/81 Gymnázium
Přijetí na základě přijímacích zkoušek zadaných centrálně OŠKT Pardubického kraje na všech 
středních školách s maturitními obory v Pardubickém kraji a kriterií stanovených ředitelkou školy 
(bližší informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách školy).

vzdělávání je•  zabezpečeno plně kvalifikovanými vyučujícími
důraz je kladen na výuku a využívání cizích jazyků a informatiky• 
systémem volitelných předmětů je zabezpečena profilace a uplatnění v jakékoliv oblasti• 
možnost realizac• e v mimoškolních aktivitách 

Podrobnější informace: www.gmt.cz, tel.: 461 318 257-8

Lyžování na „Kostele“
Snad každý z nás se rád kouluje, staví sněhuláky. 
Tak jsme si řekli, co takhle zimní sporty? Někte-
ří v našem věku (je nám většinou 10 let) jezdí na 
snowboardech, jiní na lyžích. Ale my většinou ne-
umíme ani jedno. A tak jsme si řekli, že se naučí-
me lyžovat a zúčastnili jsme se lyžařského kurzu 
ve Zdobnici v Orlických horách.
Ještě o prázdninách jsme někteří zkoušeli první 
krůčky.
Po příjezdu jsme se ubytovali na chatě Slunečná. 
Po obědě nazuli přeskáče, lyže a doplazili se na 
kopec za chatou. Někteří ďábelská prkýnka ovlá-
dali, jako by se s nimi narodili, jiní než se stačili 
rozkoukat, už leželi na zemi. Se smíchem jsme to 
všichni přešli a pokusili se jet kousek dolů, někdo 
hned opět spadl, druhý kopec v pohodě zvládl. 
Hned se rozřazovalo do družstev. 
Další dny jsme již pilně trénovali na sjezdovce či 
dětském lyžařském hřišti. Koncem týdne jsme sko-
ro všichni sjeli celou sjezdovku nebo alespoň její 
část. Kromě lyžování jsme si užívali sněhu i při 
stavění krásných staveb, postavili jsme sportovní 
auto, hlemýždě a sopku chrlící lávu. Večery jsme 
trávili různými hrami, scénkami, zpěvem, také za 
námi přišel člen Horské služby a kouzelník.
Jsme opravdu rádi, že je nám lyžování bližší – je 
to totiž zábava! Určitě bychom to chtěli zkusit 
také příští rok!

Žáci IV. A VIII. ročníku ZŠ Kostelní nám.

Exkurze žáků 5. A a 5. B  
na hvězdárně, v planetáriu a na univerzitě
Dne 23. 11. jsme my, žáci 5. A a 5. B, navštívili město Hradec Králové. Cílem 
naší cesty bylo planetárium s hvězdárnou. Také jsme byli pozváni na pracov-
ní návštěvu hradecké univerzity. Opravdu, my žáci z prvního stupně, jsme 
měli šanci zažít prostředí vysoké školy. Kdo si nás pozval? Studenti, kteří 
u nás na škole vyučovali v minulém školním roce. Pod jejich vedením jsme 
poznávali město Hradec Králové, mluvili jsme s nimi stále anglicky a němec-
ky o věcech, které jsme viděli. Zjistili jsme spoustu zajímavých historických 
a vlastivědných poznatků a řešili jsme celou řadu úkolů. Šli jsme do hradecké 
katedrály, do muzea Pedagogické fakulty HK, do vodní elektrárny na Labi. 
Stáli jsme na soutoku řek Labe a Orlice. Měli jsme možnost nahlédnout i do 
vědecké knihovny, která byla cílem naší cesty. Setkali jsme se tu i s rodilými 
mluvčími, učiteli z Anglie a z Německa, kteří nás na závěr vyzkoušeli. Studen-
ti i jejich paní učitelka se o nás vzorně starali. Netrpěli jsme hladem ani žízní. 
Nová supermoderní budova v nás zanechala velký dojem.
Také ve hvězdárně se nám líbilo. Sice jsme neviděli skutečné hvězdy, protože 
bylo zataženo, ale měli jsme možnost se podívat na model sluneční soustavy, 
veliký dalekohled, noční oblohu v planetáriu a zhlédli jsme zajímavé filmy 
o kosmu. Velmi pěkně s námi hovořil náš pan průvodce. Byl to totiž kolega 
a kamarád známého astronoma Jiřího Grygara.
Na exkurzi jsme odjížděli brzy ráno a vrátili jsme se pozdě odpoledne. Ale 
přijeli jsme spokojeni.

Žáci 5. tříd ZŠ Palackého 1351

Pohádková školička u „Kostela“
Dne 12. 1. proběhla na ZŠ Kostelní náměstí Pohádková školička – Putování se 
Sněhurkou. Nejenom předškoláci, ale i mladší děti si mohly vyzkoušet, co je ve 
škole čeká. 
Při vstupu do školy je očekávala Sněhurka i trpaslíci, kteří je pak prováděli po jed-
notlivých stanovištích. Role pohádkových bytostí se zdárně zhostili žáci 5. tříd.
Děti si vyzkoušely v rámci matematiky práci s počítačem, v českém jazyce pra-
covaly na interaktivní tabuli a trénovaly s pomocí paní učitelky uvolňovací cviky. 
V hudební výchově měly možnost si zazpívat nebo prostřednictvím hudebních ná-
strojů vyjádřit rytmus písničky. Ve výtvarné výchově kreslily s pomocí interaktivní 
tabule a v pracovních činnostech skládaly puzzle nebo stavebnici. V tělocvičně 
pak předvedly své dovednosti při hrách nebo na různých nářadích.
Výsledkem jejich snažení byla radost v očích z vysvědčení zaplněného jedničkami 
a také zjištění, že k zápisu mohou děti přijít bez obav.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům a jejich dětem za krásně pro-
žité odpoledne a na další setkání při zápisu do 1. tříd se těší vyučující 1. stupně.
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Sportovci jsou na začátku 
roku v kurzu

Minulý měsíc jste se seznámili s nominací osob-
ností v anketě Sportovec roku 2010. I vy máte ještě 
možnost ovlivnit úspěch nejlepších a zúčastnit se 
hlasování s možností získat některou z atraktivních 
cen. Hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacích 
lístků a také elektronicky na www.moravskatrebo-
va.cz. Uzávěrka je 25. února 2011. I kvůli zameze-
ní z jakékoliv podjatosti se uskuteční stejného dne 
slavnostní ceremoniál vyhodnocení v sále ZUŠ na 
zámku.
Faktickou poznámku uvádíme mj. i proto, že řada 
místních sportovců byla zařazena i do ankety Spor-
tovec okresu a mnozí z nich jistě dosáhnou úspě-
chu i zde. Slavnostní defilé těch nejlepších pro-
běhne 1. února, takže vám zatím může mě sdělit 
alespoň jména nominantů, abyste si mohli dopředu 
spočítat možný moravskotřebovský úspěch. Je jich 
tentokrát 22 (což je dosavadní rekord) a to:
v kategorii Dospělí: Kolouch Lukáš, Havlík Petr, 
Křupka Radek, Muselík Roman, Šatník Roman
v kategoriii Mládež: Mačát Václav nejml., Při-
dal František, Slavíček Ondřej, Tesolin Leonardo, 
Langhammer Marek, Zobač Martin
v kategorii Trenér: Mačát Daniel, Faltus Jaro-
slav, Štrajt Václav
v kategorii Kolektiv – dorost: kadetky volejbal
v kategorii Kolektiv – žáci: 2. ZŠ Palackého Mo-
ravská Třebová – atletika; Atletický klub – druž-
stvo starších žákyň 
v kategorii Krajánek: König Leopold ml.
v kategorii Cena RSS: Cykloman (cyklistický se-
riál), Daul Jan, Maděra Jaroslav
Dodejme jen, že minimálně čtvrtina z nominova-
ných má reálnou šanci na pódiové umístění. Ostat-
ní, jistě i díky vám, zazáří alespoň v anketě měst-
ské. O výsledku budete samozřejmě informováni.

Sportovní rok 2011 
otevřeli jako první cyklisté 

Moravskotřebovští cyklisté tradičně přivítali nový 
rok
Po šestnácté byli cyklisté mezi prvními, kteří 
uvítali svou aktivitou nový sportovní rok 2011. 
Vždyť na to mají už jisté privilegium. Od roku 
1996 tuto pozoruhodnou akci organizuje Pavel 
Brettschneider, jeden z iniciátorů cyklistické-
ho boomu ve městě. Jeho tehdejší šéfování pro-
fi – týmu Rubena odstartovalo všeobecnou mánii 
pro kola. To byl i rozhodující impuls pro pozdější 
a současnou posvátnou aktivitu, jak ji představuje 
každoroční seriál Cykloman. Ale vraťme se k le-
tošnímu 1. lednu.
Na startovním čáře bylo 25 cyklistů, nechyběli 
dřívější vítězové seriálu (Doležel, Pocsai), někte-
ří dokonce pojali akci jako specifický trénink na 
nový ročník, když peloton doprovázeli coby běž-
ci. Nechyběli tradiční účastníci (věkové rozpětí 
20–65 let) ani ti, kteří kouzlo novoročního cyklo-
výletu objevili zcela nedávno, chyběli jen marodi 
a výletníci do hor. 
Letošní trasa se nikterak nelišila od těch přede-
šlých a třebaže počasí bylo přijatelnější, nebylo 
kam spěchat. Dvacítku kilometrů zvládli kolaři 
jako obvykle během hodinky. „Nálada a atmosfé-
ra ničím neutrpěla, byla jako vždy obdivuhodná. 
Překvapilo mne, s jakou vervou všichni neochvěj-
ně vyrazili na silnici,“ glosoval organizátor. Vy-
jížďka nebyla žádnou tichou jízdou. Po celou trasu 
se bohatě diskutovalo o roztodivným tématech – 
od smysluplnosti cyklosportu až po otázky obecně 
lidské. Co nestihli mezi sebou prodiskutovat bě-
hem rehabilitační jízdy, na to měli cyklisté posléze 
prostor a čas již v teple nekuřáckého Sportbaru. 
Nicméně si všichni zúčastnění slíbili, že se budou 
maximálně podílet na úspěchu 10. ročníku Cyklo-
manu 2011, který se za dobu existence stal feno-
ménem doslova nevídaným. „V dnešní době kon-
zumentského pojímání světa života sportovat není 
možná tolik potřebné, ale nezakusit aspoň jednou 
tu fascinující atmosféru některého ze závodu Cyk-
lomanu je málem trestuhodné,“ podotknul sám 
předseda CK V. Dokoupil, který rovněž nechyběl.
„Je škoda, že nás nebylo aspoň o deset dvacet víc, 
tradice by si to zasloužila. Ale nedůvodná neúčast 
kohokoliv byla především bojkotem jeho samotné-
ho,“ rozvažovala moudře Dáša, aby korunovala: 
„Nikdo nejezdí kvůli jinému, ale hlavně sám pro 
sebe.“ „Aktivní pobyt na čerstvém vzduchu je to 
první, co po rozežraných Vánocích mohu udělat 
pro své tělo. Do tělocvičny na zumbu nepůjdu, 
relax ve vířivce je málo, mým obětištěm bylo, je 
a bude vždy kolo,“ zažertovala čerstvá jubilantka 
(40) Dita.
Díky počasí to letos nebyl žádný cyklokros, ale 
příjemně prožitý čas. Opravdu mohou litovat ti, 
kteří se z různých příčin a důvodů nezúčastnili. 
„Letos to byla paráda.“ Jen v závěru této zkoušky 
zdatnosti někteří žehrali na zkřehlé prsty. 

Fotbalisté chtějí na jaře 
příjemně překvapit

Nejpopulárnější městský sport na loňský rok a ne-
lichotivé výsledky zapomíná. Po půlročním proza-
tímním vedení zvolila prosincová řádná valná hro-
mada nový výkonný výbor oddílu, byly schváleny 
také nové stanovy, které mimo jiné novému výboru 
přisoudily dvouletý mandát k vedení oddílu.  
Složení výboru: Martin Tylšar – předseda, Ladislav 
Musil – místopředseda, Jaroslav Čadek, Mgr. Mar-
tin Komoň, Ing. Jan Šimon, Josef Dvořák, Pavel 
Vykydal – členové. Výbor v současné době tvoří 
strategii dalšího fungování klubu a to jak po strán-
ce ekonomické, sportovní, tak i co se týká technic-
kého zázemí a zabezpečení oddílu. S touto strategií 
výbor seznámí veřejnost podrobněji v příštím čísle. 
Do pozice šéftrenéra mládeže nastoupil počátkem 
roku pan Lukáš Vybral, který tuto funkci vykoná-
val dlouhá léta v FC Boskovice, od jeho angažová-
ní si výbor oddílu slibuje výrazné zkvalitnění práce 
s mládeží v oddíle.
Jsme ostražití – po mnoha „slepých“ důvěrách, které 
jsme nadělovali dříve odpovědným funkcionářům. 
Nicméně je nutné poznamenat, že tentokrát nejsou 
nutné jakékoliv hlubší pochyby – jde o osobnosti 
dlouhodoběji spjaté s moravskotřebovským fotba-
lem (bývalí hráči), kteří tím, že aktivně spolupra-
cují, vytvoří sofistikovanější plán, a rozhodně tak 
mohou posunout úroveň fotbalu ve městě o něko-
lik úrovní výše. To je dobré pro hráče i pro diváky. 
Posun nastal mj. i v tom, že VV aktuálně navrhnul 
i své úspěšné členy do probíhajících sportovních an-
ket (městská, okresní).

Zimní příprava již probíhá…
Mládežnické kategorie se zúčastňují již měsíc halo-
vých turnajů, dorostenci a dospělí rozvíjejí své TE-
TA schopnosti a dovednosti formou účasti na ven-
kovních turnajích. Samozřejmě, že žádné z kategorií 
se nevyhnula ani náročná suchá příprava 2x týdně 
v tělocvičně, u mužů proložená spinningem a výbě-
hy ve volném terénu. O změnách v kádru se teprve 
jedná, jisté je jen to že Rockwoodovi s Dohnalem 
skončilo hostování z 1. HFK Olomouc, o prvního 
již nemáme zájem, o druhého ano, ale nyní je zraně-
ný, takže uvidíme zda u nás bude pokračovat. 

Plán přátelských utkání (zimní příprava)
5. 2.  Tatran Litovel – SKP Slovan (UMT – Mohelnice)
12. 2. 1. HFK Olomouc B – SKP Slovan  
(UMT 1. HFK Olomouc, ZT v Mohelnici)
19. 2. TJ SOKOL Troubelice – SKP Slovan
26. 2. TJ Lanškroun – SKP Slovan
5. 3. FK Mohelnice – SKP Slovan
12. 3. SOKOL Bouzov – SKP Slovan
19. 3. *soupeř na generálku před startem zatím v jednání

Tituly mistr a vicemistr ČR putovaly 
do Moravské Třebové

Koncem roku 2010 se v hotelu Prachárna v Olo-
mouci konalo vyhodnocení sezóny 2010 královské 
kategorie aut Large Scale Off-road. Jedná se o zá-
vody aut buggy v měřítku 1:6 dálkově ovládaných. 

Mistrem ČR se stal Pavel Schiller a vicemistrem 
junior Marek Schiller, oba ze Schanny teamu jez-
dícího za RCA Mariánské Lázně. Uplynulé sezóny 
se zúčastnilo čtyřicet borců, kteří se probojovali 
do Mistrovství ČR. Navíc se Markovi podařilo 
1. 8. 2010 v konkurenci nejlepších závodníků z 13 
zemí starého kontinentu na Mistrovství Evropy 
v rakouském Fehringu vybojovat titul juniorský 
mistr Evropy, kdy celkově skončil na 8. místě. 
Více na: www.rc-schanny-sport.7x.cz.

Schanny team
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Důstojný závěr roku 2010

Sáloví fotbalisté míří do 
vyřazovacích bojů

V minulém čísle MTZ jsme informovali o překva-
pivé aktivitě sálové kopané, když moravskotřebov-
ský tým Šakalí hněv ve své prvé sezoně v II. lize, 
resp. 1. krajské lize se probojoval na přední mís-
ta v tabulce. 
Do konce 
základní čás-
ti, která určí 
aktéry pro 
vyřazovací 
boje zbýval 
v době uzá-
věrky jedi-
ný turnaj. 
„Hrajeme ještě dvě poslední utkání s relativně 
nejslabšími soupeři. Chceme pochopitelně zví-
tězit, čímž bychom si prakticky vybojovali účast 
v play-off nejlepších čtyř celků. Při předpokláda-
né případné rovnosti bodů s celkem na 5. místě 
hovoří v náš prospěch lepší vzájemný duel, stejně 
i prokazatelně  lepší střelecká potence,“ prozradil 
jeden z týmu Petr Matoušek.
Poslední výsledky:
Novabrik Polička B – Šakalí hněv 3:3
Trans Dolní Újezd – Šakalí hněv 4:4
Tisako Tisová – Šakalí hněv  2:1
Šakalí hněv – Ontario Týniště n/O 3:2
FS Sádek B – Šakalí hněv  0:4
Pardál Dolní Újezd – Šakalí hněv 2:3
Pořadí po 7. turnajích (z celkových 9): 3. místo

Mlčenliví šachisté v tichosti připisují úspěchy
S novým rokem rozehráli další část svých soutěží také šachisté. V krajském přeboru druhé třídy 
se Třebovští střetli v 5. kole 
s okresním rivalem Litomyš-
lí B, který sestoupil a byl favo-
ritem. Vzájemný souboj přesto 
probíhal v režii našich hráčů, 
kteří si po vítězství upevnili 
místo uprostřed tabulky.

Průběžné pořadí: 1. Ústí nad Or-
licí C (13), 2. Žamberk B (11), 3. 
Svitavy (10), 4. Česká Třebová 
B (9), 5. Litomyšl B (9), 6. Mo-
ravská Třebová (8), 7. Jablon-
né nad Orlicí (6), 8. Lanškroun 
B (6), 9. Kunvald (5), 10. Dolní 
Čermná (4), 11. Letohrad B (3), 
12. Horní Čermná (1).

Program činnosti Klubu 
českých turistů

6. 2. neděle – Odpolední vycházka do okolí měs-
ta. Sraz zájemců u autobusového nádraží ve 13.00 
hod., návrat okolo 16.00 hod. 
9. 2. středa – Přátelské posezení v klubovně od-
boru. Začátek v 18.00 hod. Prodiskutuje se upřes-
nění programu na měsíc březen 2011 a proběhne 
příprava na DP Vandr skrz Maló Hanó.
12. 2. sobota – Účast na DP Opatovický šmajd 
ve Velkých Opatovicích. Odjezd vlakem v 6.53 
hod. z nádraží ČD. Sraz zájemců v 6.40 hod. Ná-
vrat v 16.46 hod. Občerstvení sebou! Vede: Mgr. 
H. Kopřivová,
20. 2. neděle – Pěší výlet na Boskovicko s ná-
vštěvou blízkého okolí a zajímavostí města 
Boskovice. Odjezd vlakem v 6.53 hod. z nádraží 
ČD. Sraz zájemců v 6.40 hod. Návrat v 16.46 hod. 
Vede: MUDr. H. Doleželová.
26. 2. sobota – Pěší výlet Ke kamenným kří-
žům u Svojanova. Odjezd zájemců v 9.00 hod. 
od autobusového nádraží. Zájemci se kvůli dopra-
vě přihlásí do 20. 2. u MUDr. Doleželové. Vede: 
L. Weinlich st.
V únoru budou opět uskutečňované pravidelné 
středeční odpolední vycházky, příp. vyjížďky na 
běžkách do blízkého okolí. Sraz ve 13.00 hod. 
u autobusového nádraží na Komenského uli-
ci. Bližší informace u MUDr. Doleželové na tel. 
461 316 755. 
Případné změny v programu a doplňky budou zve-
řejněné ve vývěsní skříňce a na webových strán-
kách odboru.
Všechny zájemce o naši činnosti informujeme také 
na naši webové stránce www.kctmt.webnode.cz. 

ZŠ Palackého 1351 má nejlepší florbalové 
družstvo v Pardubickém kraji!!!

13. 1. proběhlo krajské finále nejstarších chlap-
ců a dívek o postup do kvalifikace na mistrovství 
České republiky v turnaji Orion Florbal Cup. Tur-
naj probíhal v Pardubicích a zejména naši chlap-
ci zabodovali. Tým ve složení Fikr, Gregor, Ra-
dimecký, Schuster, Šír, Smékal, Schiller, Jarůšek, 

Mlčoch, Neuman, Dvořák, Pokorný, Molitoris, 
Kopal, Seidl v turnaji vyhráli všechna tři utkání, 
stali se vítězi turnaje a postupují do kvalifikace na 
mistrovství České republiky. 
Dívky v sestavě Sedláčková, Petkovová, Dolečko-
vá, Muselíková, Nečesánková, Pospíšilová, Geri-
šerová, Roubínková, Geršlová, Hodaňová, Navrá-
tilová obsadily 3. místo v kraji.
3. 1. hrály naše mladší žákyně ve stejném tur-
naji a obsadily ve složení Greplová, Jozwiková, 
Měcháčková, Prokopová, Schönboumová, Doleč-
ková, Holubová, Kužílková, Rozlívková, Hejátko-
vá, Bambušková, Sedláková 2. místo v kraji.
Všem hráčkám a hlavně našim chlapcům gratulu-
jeme a přejeme hodně úspěchů v kvalifikaci do re-
publikového finále. Pevné nervy i trenérovi – panu 
učiteli Mgr. Romanu Cápalovi.
Více na www.2zsmtrebova.cz.
Redakční rada školního časopisu ZŠ Palackého 1351

Stolní tenisté jsou právem počítáni k nejstarším 
sportovním oddílům v poválečné historii. Za tu 
dobu v několika sinusoidových vzepětích za-
kusili mnoho úspěchů a zrodili ze svého středu 
řadu nezapomenutelných osobností. Součas-
nost, i přes jistou sportovní stagnaci, je poně-
kud jiná, byť má stále vysoký punc kvality.
Stolní tenisté nezradili svůj již tradiční „vy-
křičník“, který vždy korunuje jejich sportovní 
rok. Tím je už po x-té po-
řádaný Silvestrovský tur-
naj, který vždy skloubí 
dohromady celou člen-
skou základnu a hráče 
všech týmů. Epilog roku 
2010 měl stejný scénář. 
Tentokráte se plně daři-
lo mladším hráčům, kteří 
jeho průběh zcela opano-
vali. Sítem vyřazovacích, 
naprosto dramatických 
bojů, nejlépe prošli Mrva 
Milan (vítěz), Zítka Pa-

trik, Ertl Jakub a Riemer Tomáš. Další pořadí: 
5.–8. místo Maděra, Tesolin, Durák, Muselík.
Management oddílu velmi potěšil rovněž neu-
tuchající elán a nadšení hráčů starších ročníků. 
„To vše se zpětně,“ jak podotknul předseda Ivo 
Přichystal, „odráží na celkové situaci v oddíle, 
pro kterou jsou příznačné zlepšené sportovní 
výkony, přátelská atmosféra i skvělý oddílový 
duch.“


