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Regionální prezentace začala na veletrhu cestovního
ruchu. Pokračovat bude přínosná spolupráce obcí
Na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour 2013 se Třebová letos představila ve
společném stánku Sdružení obcí Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko a v rámci turistického sdružení Českomoravské pomezí. Není pochyb o důležitosti členství v uskupeních, která jsou příjemci či sdružovatelé peněz, popřípadě pomáhají prezentaci města
navenek.
Regiontour 2013 viděl naše šaty a knihu
Ve čtvrtek 17. ledna bylo možno zhlédnout na
galavečeru Regiontouru a v sobotu pro širokou veřejnost organizovanou prezentaci šatů
Marie Zelené ušitých v rámci projektu Návrat
k hodnotám - Cestou krásných míst a reprezentujících Moravskou Třebovou vizuálním
ztvárněním našich dominant na róbě z materiálu třebovské Hedvy. Kromě představení šatů
Moravské Třebové se na Regiontouru křtila
také publikace Cesta od renesance k baroku
vydaná u příležitosti dokončení významného stavebního projektu, který jsme realizovali pro zvýšení turistické atraktivity našeho
města. Kniha obsahuje ucelený přehled architektonických a dalších kulturně historických
památek v našem městě a bude k dispozici
v Turistickém informačním centru. Co je však
pro prezentaci města významné a důležité, je
vystupování Moravské Třebové coby centra
regionu s velkým turistickým potenciálem.
Moravskotřebovsko a Jevíčsko spolu
Sdružení obcí a měst Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko je spojením dvou územních

celků, tvořený částí tzv. Malé Hané s centrem
v Jevíčku a částí někdejšího německého jazykového ostrova nazývaného Hřebečsko
s centrem v Moravské Třebové. Předmětem
činnosti svazku obcí je dle stanov sdružení hájení ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů přesahujících rámec
a možnosti jednotlivých obcí. Podstatou záměru vytvoření svazku obcí bylo zjednodušení procesu získávání státních dotací do rozvoje jednotlivých členských obcí mikroregionů.
Tak se mnohé zejména menší obce dostávají
k penězům, na něž by jindy neměly možnost
dosáhnout. Rozpočty těchto obcí neumožňují
zpracování drahých studií a projektů, příloh
k žádostem o dotace, nehledě na to, že samotné zpracování žádostí stojí peníze autorizované firmě. Čerpání dotací, ať už ze státních či
evropských rozvojových fondů, se děje v programech vyhlašovaných napříč nejrůznějšími
ministerstvy. V jednom z nejpřínosnějších,
Programu obnovy venkova, získaly obce dotace na výstavbu kulturních či společenských
středisek, sportovišť, opravy veřejných budov a podobně. Regenerace doznaly památky, zkulturněna byla veřejná prostranství. Pro

všechny tyto dotace byly zpracovány projekty
za peníze vložené na principu solidarity členskými obcemi a oběma městy do společného
rozpočtu. Výše příspěvků se přitom odvíjí
od koeficientu pětadvaceti korun na jednoho
obyvatele obce.
MAS pomáhá malým, dozvíte se o ní
Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko se stal
základem pro zřízení Místní akční skupiny
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. Tato
obecně prospěšná společnost byla založena
za účelem poskytování obecně prospěšných
služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu MTJ.
V rámci rozvojových strategií pro region je její
prioritou snaha motivovat vznik rozvojových
projektů v předem vybraných oblastech. Co
je však nejdůležitější, je zprostředkovatelská
činnost vůči žadatelům o příspěvky z dotací
EU z řad fyzických osob, drobných podnikatelů, nebo obcí. Hlavní je pomoc při získávání
peněz prvním dvěma jmenovaným skupinám,
a to prostřednictvím evropského programu
rozvoje venkovských regionů LEADER. MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., nabízí možnost spolupráce všem aktivním lidem,
kteří mají zájem se v našem regionu podílet na
zlepšení „čehokoliv“. V současnosti připravuje MAS MTJ zpravodaj, který všem zájemcům
o informace, o peníze, nebo o práci v místní
akční skupině přinese podrobnosti a aktuality
důležité pro rok 2013.
pokračování na straně 2

Senátor a kardinál se seznámili s knihou o třebovské historii
Památky nejplodnějších historických období, která zanechala stopy na tváři Moravské
Třebové, jsou obsahem nově vyšlé publikace
renomovaných historiků. Na veletrhu Regiontour 2013 v Brně se s knihou kromě jiných
seznámili kardinál Dominik Duka a senátor
Radko Martínek.
Na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour 2013 se Třebová letos představila ve
společném stánku Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a v rámci turistického sdružení
Českomoravské pomezí. Ve čtvrtek 17. ledna
na galavečeru Regiontouru a v sobotu pro širokou veřejnost bylo možno zhlédnout prezentaci šatů Marie Zelené ušitých v rámci projektu Návrat k hodnotám – Cestou krásných míst
a reprezentujících Moravskou Třebovou vizuálním ztvárněním našich dominant na róbě

ušité z materiálu třebovské
Hedvy. Kromě představení šatů Moravské Třebové
se na Regiontouru křtila
také publikace Cesta od
renesance k baroku vydaná u příležitosti dokončení
významného stavebního
projektu, který jsme realizovali pro zvýšení turistické atraktivity našeho města. Kniha obsahuje ucelený
přehled architektonických
a dalších kulturně historických památek v našem
městě a bude k dispozici
v Turistickém informačním centru.
(daz)

Šaty Moravské Třebové a kniha o její stavební minulosti byly představeny návštěvníkům brněnského Regiontouru
Foto: archív
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Vedoucí odborů městského úřadu se představují
V seriálu vizitek vedoucích odborů městského úřadu pokračujeme vedoucí odboru finančního.

Ing. Mgr. Dana Buriánková
Vedoucí odboru finančního, 38 let

VZDĚLÁNÍ
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, studijní obor učitelství
pro základní školy
tělesná výchova –
matematika, abs.
1996, Ekonomická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava,
studijní obor systémové inženýrství a informatika,
abs. 2001, hovořím německy.
PROFESNÍ HISTORIE
Po ukončení studia na vysoké škole jsem pracovala jako učitelka na základní škole, na městkém
úřadě pracuji od července roku 2002 na pozici
vedoucí odboru finančního.

STRUČNÝ POPIS PRÁCE
Dlouhodobě se zabývám hospodařením města,
vedu tým 7 zaměstnankyň, zabývající se zejména účetnictvím města, majetkem, mzdovou
agendou, oblastí finančních příspěvků poskytovaných z rozpočtu města, veřejnými sbírkami na
území města. Po sloučení odboru školství a kultury s odborem finančním řešíme společně také
problematiku školství (její samosprávnou část
i oblast řízenou státní správou).
Mezi hlavní body mé pracovní náplně patří realizace návrhu rozpočtu města, jeho projednání
s jednotlivými správci rozpočtových kapitol,
s vedením města a s příslušnými orgány města. Dále průběžně sleduji plnění rozpočtu v daném roce, připravuji rozbory hospodaření města
včetně návrh úprav rozpočtu. Pro potřeby vedení
města a jeho orgánů zpracovávám ekonomické
rozbory z různých oblastí. Po skončení kalendářního roku se zabývám mimo jiné tvorbou závěrečného účtu města. V případě potřeby přijetí
cizích zdrojů (úvěrů) připravuji podklady pro
rozhodnutí o výběru vhodného peněžního ústavu. Zabývám se také zpracováním daňových
přiznání za město. Dále spolupracuji s příspěvkovými organizacemi města (školskými, kulturními,…) zejména v oblasti jejich rozpočtu, řešení provozních problémů,…

Trhy farmářských výrobků vloni a letos
Město Moravská Třebová pořádalo v r. 2012 již
druhý ročník Trhů farmářských výrobků. Trhy se
konaly na nám. T. G. Masaryka, a to každý pátek
v době od 11. května 2012 do 31. října 2012. Pro
velký zájem prodejců a kladný ohlas obyvatel Moravské Třebové se v konání trhů pokračovalo i po
tomto termínu, a to až do konce roku 2012. Už se
sice nejednalo o Trhy farmářských výrobků, ale
prodej se nadále řídil nařízením města Moravská
Třebová č. 1/2011 – Tržní řád. Celkem se na náměstí průběžně vystřídalo 70 prodejců. Někteří
z nich se stali neodmyslitelnou součástí těchto trhů.
Například prodejci farmářských uzenin, ovoce
a zeleniny, výpěstků sadeb kytek a dřevin, různých
dřevěných hraček a potřeb pro zahradu a domácnost. Dále se trhů zúčastňovali i prodejci cukrovinek, valašských frgálů, sušeného ovoce, nudlí,
koření, slaměných a šitých klobouků, šátků, různé

Informace
úřadu práce
Oznámení o změně úředních hodin
Kontaktní pracoviště v Moravské Třebové, Úřadu práce České republiky, oznamuje občanům, že s účinností od 1. 2.
2013 dojde ke změně úřední doby takto:
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
Úterý
8:00–11:00 hodin
Středa
8:00–12:00, 13:00–17:00 hodin
Čtvrtek 8:00–11:00 hodin
Pátek
8:00–11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky či
pozvané klienty)
Vladimíra Kantoříková, ředitelka Kontaktního pracoviště v Moravské Třebové

drátěné bižuterie, smaltovaných ozdob, pleteného
a šitého zboží.
V roce 2013 budou trhy farmářských výrobků nadále pokračovat. O termínu jejich začátku budeme
obyvatele Moravské Třebové včas informovat prostřednictvím plakátů, internetových stránek města
Moravská Třebová a městského rozhlasu.
Eva Musilová odbor majetku města
a komunálního hospodářství

Plán chodníků a investice
– nejdůležitější části
třebovského rozpočtu
Otázka, zda se letos konečně dostane na opravu
chodníku před naším domem, je klíčová pro mnoho obyvatel měst i obcí, nejinak v Moravské Třebové. Vedení města se zabývalo plánem údržby
chodníků, který by měl být v konečné verzi vložen do rozpočtu platného od dubna tohoto roku.
Které chodníky letos dostanou zelenou, rozhodne
v nejbližším termínu rada města, avšak už nyní je
téměř stoprocentní, že rekonstrukcí musí projít
mnohasetmetrový úsek ulice Jevíčské v místech
k ulici Pod Hamry, který je nutno opravit v souvislosti s pracemi na nové kanalizaci a vodovodu. Plán investičních akcí bude projednávat výbor pro strategický rozvoj města. V počátku února
srovná možnosti rozpočtu s tabulkou prioritních
městských projektů. V tomto případě platí, že zelenou je nezbytné dát v první řadě investicím do
dokončení započatých projektů, na financování
mostů přes Stříbrný potok v Boršově a na digitalizaci kina. Rozpočet je ve stadiu kompletace požadavků jednotlivých odborů, organizací města,
jako jsou například Technické a Kulturní služby,
potřeb plánu údržby městského majetku či vodovodní a kanalizační infrastruktury. Schvalovat by
ho měli zastupitelé na počátku března.
(daz)

V posledních letech se podílím také na projektech realizovaných městem s finanční spoluúčastí z  prostředků Evropské unie zejména v oblasti
jejich finančního řízení.
Zjednodušeně řečeno patří k mé práci hlavně čísla, se kterými si „rozumím“, takže mě práce na
městském úřadě baví a dává mi také prostor pro
rozšíření mých znalostí a dovedností (s ohledem
na časté změny v oblasti veřejné správy).

Aktuálně z odboru
U vizitek vedoucích odborů se budete pravidelně setkávat také s rubrikou o aktuálním
dění na tom kterém z nich. Dana Buriánková,
vedoucí finančního odboru, shrnuje nejdůležitější agendu těchto dní:
Finanční odbor se v období počátku roku
zabývá především účetní uzávěrkou za rok
2012, inventarizací, vyúčtováním přijatých
dotací, přípravou návrhu rozpočtu města na
rok 2013, kontrolou účetních a ostatních výkazů příspěvkových organizací. 31. 1. 2013
je také termín uzávěrky pro první kolo podávání žádostí o finanční příspěvek města.

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 2012 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 524 občanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 12.
2012 na trvalém pobytu 10 640 občanů. (zr)

dokončení ze strany 1
Region v roce 2012 – hezké vesnice a školy
Obnova veřejných prostranství ve více než desítce obcí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska,
pokračování provozu internetové sítě Fofrnetu,
prezentace Regionu MTJ na veletrzích cestovního ruchu je jen část aktivit sdružení obcí a měst
Malé Hané a okolí Moravské Třebové v loňském roce. Region MTJ vloni vybral od svých
členských obcí a měst na členských příspěvcích
641 tisíc korun. Jedenáct základních škol z této
oblasti se také díky dotacím ze společné kasy
obcí a měst mohlo zapojit do projektu Tady jsme
doma, v jehož rámci vytvářely děti ve spolupráci
s pedagogy vzdělávací produkty na více než dvě
desítky témat. Například škola v Dlouhé Loučce
vytvořila poutavý soubor regionálních pověstí
ilustrovaný třebovským výtvarníkem Vladimírem Čadílkem. Základní školy na oplátku dostaly technické vybavení nezbytné pro kvalitní
výuku – počítače, projektory, interaktivní tabule. Region v současné době připravuje realizaci
projektu zbudování rozhledny na vrchu Kumperku u Jevíčka, i vytvoření zázemí pro vyhlídková místa jinde v kraji. V rozvojových aktivitách
spolupracují obce z regionu také s Místní akční
skupinou Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Dagmar Zouharová

Zprávy z města
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Udělte Cenu města Moravská Třebová za rok 2012
Hlasování o osobnosti, která podle vašeho mínění
významně pracuje ve svém oboru ve městě, pro
město nebo pro jeho reprezentaci, vyhlašuje město Moravská Třebová také letos. Jedná se o uznání osobě, která svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla v nejrůznějších oblastech k rozvoji
města Moravská Třebová a života jeho obyvatel
buď přímo v uplynulém roce, nebo si toto ocenění
zaslouží za svoji činnost dlouhodobou.
Návrh na udělení Ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové, avšak
pouze písemnou formou. Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve zvlášť výjimečných
a odůvodněných případech může být Cena města
udělena i více osobnostem současně. Neuděluje
se, není-li navržena v daném kalendářním roce
osobnost, která splňuje předepsané podmínky.
Občané města mohou svého favorita na udělení
Ceny města Moravská Třebová za rok 2012 nominovat do 28. února 2013 osobně na Občan-

ském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2,
nebo v Kulturních službách města Moravská Třebová.
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
b) oblast její činnosti
c) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je
osobnost navrhována

Třebovští občané dali jasnou přednost Miloši Zemanovi
Kandidát

1. kolo

2. kolo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

*6

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

1 348

27,23

3 361

68,43

+9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

732

14,78

1 550

31,56

číslo

Více než tři tisíce hlasů dali moravskotřebovští
občané ve druhém kole voleb prezidenta České
republiky jejich konečnému vítězi, Miloši Ze-

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

Technické služby města letos oslaví deset let
První technické služby provozovaly svoji činnost již od roku 1977, tedy již před 35 lety. Původně se jednalo o malou skupinku zaměstnanců
(5-7 pracovníků), kteří zajišťovali zejména úklid
města. Tehdy bylo zázemí ještě na městském
úřadě, v prostorách, kde dnes sídlí odbor majetku města. Prvním vedoucím byl pan Skřebský.
Dalším dlouholetým ředitelem byl pak pan Karel
Gregor, pan Lubomír Smolík a posledních 10 let
příspěvkové organizace města organizaci vedl
pan Ing. Pavel Charvát.
Koncem roku 2002 došlo k transformaci technických služeb - příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Technické vybavení bylo převedeno v rámci organizací, sídlo
zůstalo na ul. Zahradnické v budově HZS MT.
Společnost s.r.o. převzala všechny zaměstnance i všechny jednotlivé činnosti. V roce 2003
organizace zajišťovala zejména úklid, údržbu
zeleně, svoz odpadu, správu koupaliště, zimního a fotbalového stadionu, atletického hřiště,
tenisových kurtů, správu veřejného osvětlení,
realizace zimní údržby. Postupem času přibyla
správa hřbitova, dětských hřišť, veřejných záchodků, modernizovaného aquaparku (2004).
Zodpovídáme také za provoz a funkčnost parkovacích automatů, kašen, dešťových vpustí, pítek na pitnou vodu. S rozvojem volnočasových
aktivit a infrastruktur byla v posledních letech
zřízena nová střediska zaměřená na údržbu rozhledny Pastýřka, Hřebečských důlních stezek,
nafukovací tenisové haly. Portfolio firmy bylo
v roce 2008 rozšířeno o činnost na poli správy
nemovitostí (bytového fondu) a pohostinství-provoz rychlého občerstvení na zimním stadionu – Pukárna.
Po celou dobu fungování s.r.o. se pohybuje stav
kmenových zaměstnanců kolem 50 osob. V letní
sezóně se zvyšuje dle aktuálních možností a potřeb např. o pracovníky pro veřejně prospěšné
práce. Ještě v loňském roce jsme realizovali vý-

d) charakteristiku přínosu a významu díla nebo
aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová
e) kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení,
název práv. osoby, adresa, podpis)
Neúplný návrh bude komisí určenou pro výběr
z kandidátů na Cenu města z posuzování vyřazen!		
Dagmar Zouharová

kon veřejné služby a obecně prospěšných prací
(realizace alternativního výkonu trestu). Udržujeme na 50 km místních komunikací, 10 km
chodníků, více jak 48 ha trávníků, stovky stromů
a keřů, květinové záhony a mobilní nádoby.
Od roku 2003 se obrat firmy zdvojnásobil z 20
mil./rok na 40 mil./ rok. Za deset let se takřka
kompletně obnovil vozový a technický park. Zaměstnancům se narodilo 6 dětí, ale bohužel jsme
se v posledních 2 letech navždy rozloučili i se
třemi pracovníky, kteří si jen krátce užili penze.
Technické služby nepracují jen pro město Moravská Třebová, takřka čtvrtinu obratu tvoří práce pro jiné subjekty. Rádi bychom zůstali
dobrým nástrojem k uspokojení potřeb města
a občanů. Našim dlouholetým cílem je nabízet
kvalitní a cenově dostupné služby v komunálním hospodářství.
Gabriela Horčíková, jednatelka,
Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.

manovi. Z počtu hlasů, jež oba kandidáti v našem městě obdrželi, je dobře vidět, o kolik je
mezi místními voliči Zemanova osoba populárnější, než jeho protivník, Karel Schwarzenberg.
Druhého kola volby se zúčastnil opět nadprůměrný počet lidí, 56,82 %, což představuje 4 940
voličů. Platných hlasů bylo 4 911. V prvním kole
volby to bylo 4 973 účastníků, kteří odevzdali
4950 platných hlasů.
(daz)

Služby Krajské
hospodářské komory
Pardubického kraje
Krajská hospodářská komora
Pk, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej
92/18, 568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz,
e-mail: Svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968,
je Kontaktním místem veřejné správy – Czech
POINT, a také Informačním místem pro podnikatele. Kromě poskytovaných výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Registru řidičů,
vidimace listin a legalizace podpisů, lze v rámci
služeb poskytovaných Informačními místy pro
podnikatele získat zdarma informace o podnikatelském prostředí, programech podpory MSP,
dotacích EU, k zahájení podnikání apod. Členství v hospodářské komoře vám přinese zvýhodněné služby. Bližší informace a podmínky členství získáte na uvedené adrese. Lenka Báčová

Komise památkové péče vyhlašuje 15. ročník fotosoutěže

Moravská Třebová, jak ji neznáme
Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho
města
- novými pohledy
- v proměnách času
- za rozmanité hry světel nebo ročních období.
Prioritní je obsah (neotřelost) snímku,
umělecká kvalita odvozená (dle ambicí autora). Lze využít i tématu Památky
v přírodě (neobvyklé reálie v okolí města).
Vítány budou rovněž reportážní snímky
zachycující prostý život ve městě. Zúčast-

nit se mohou fotoamatéři i profesionálové
z Moravské Třebové i odjinud. Snímky
o rozměru minimálně 13 x 9 cm (barevné i černobílé) odevzdávejte do 31. srpna 2013 v kanceláři muzea. Větší snímky
vítané. Lze využít i barevného tisku. Odborná porota vyhodnotí tři nejlepší autory,
kteří budou vyhlášeni a oceněni na vernisáži ke Dnům evropského dědictví. Snímky tří vítězů budou ponechány v archívu
muzea. Zachyťte i vy neopakovatelé okamžiky a prchavou krásu našeho města.
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Aktuality

Strom ohrožoval chodce, autobusy
a parkující vozy. Bude z něho truhlík
Skácení jedné z mnohaletých vrb v nejfrekventovanější části areálu autobusového nádraží v Moravské Třebové provedli v zájmu
ochrany zdraví obyvatel pracovníci Technických služeb města. Dle vyjádření odboru
životního prostředí třebovského úřadu byla
skupina dvou zástupců vrby bílé dlouhodobě
vystavena stresové zátěži, zejména vláhovému deficitu a zvýšenému zasolování bezprostředního okolí v zimním období. Důsledkem
je postupné prosýchání korun stromů. Na dřevinách byl v minulosti několikráte prováděn
bezpečností, zdravotní i redukční řez tak,

aby zůstala zachována provozní bezpečnost
obou dřevin. V poslední době byl zdravotní
stav jednoho stromu nevyhovující do té míry,
že byla oprávněná obava jeho vyvrácení do
prostoru silně frekventovaného autobusového
nádraží. Strom byl výrazně nakloněn ve směru
nad příjezdovou komunikaci a s postupující
změnou těžiště stromu hrozilo při větrných
poryvech jeho vyvrácení, škoda většího rozsahu, případně ohrožení zdraví a života. Technické služby nyní uvažují o možnosti využití pařezu ve vegetačním období pro výsadbu
okrasných rostlin. 		
(daz)

Proti penězům dostanete sáček na úklid
Sáčky na úklid exkrementů psích miláčků obdrží
majitelé, kteří poctivě zaplatí do městské kasy
poplatek za držení psa v katastru Moravské Třebové. Výměru podléhají pejsci starší tří měsíců.
Sazba poplatku ze psů se liší podle toho, v které
části města držitel psa bydlí, zda se jedná o bytový dům (a kolik má bytů), nebo rodinný domek, nebo zda je například držitel psa poživatel
některého typu důchodu a ten je jeho jediným
příjmem. Částky platné pro konkrétní případy
lze nalézt v obecně závazné vyhlášce o místním
poplatku ze psů, která je zveřejněna na stránkách
města. Na hospodaření se sáčky, do kterých by
měli majitelé v ideálním světě po každém venče-

ní svých psů uklízet jejich produkty, je ve městě
často slyšet kritiku. Někdy je oprávněná, někdy
se obyvatelé na nedostečné zásobování stojanů
s těmito pomůckami vymlouvají. Zásobníky na
sáčky jsou umístěny v lokalitách s evidovaným
velkým výskytem pejskařů – v centru například
kolem zámku a zejména na sídlišti Západní. Výdej sáčků město zorganizuje na každém místě,
kde lze za psa zaplatit, což jsou obě budovy
městského úřadu. Majitelé obdrží 365 sáčků –
jeden na každý den roku. Za rok 2012 vybralo
město za psy celkem 262.959 Kč. Oproti roku
2011 je zřejmý nárůst, neboť tehdy na poplatku
ze psů přibylo městu 191.467 Kč.
(daz)

Muzeum bude vybírat za pronájem víc.
Také kvůli růstu cen energií
Nový ceník pronájmů prostor muzea, techniky
a inventáře Kulturních služeb města Moravská
Třebová schválilo vedení města na základě návrhu ředitelky Kulturních služeb. Nutnost změny
vyplynula z doporučení finanční kontroly. Jedná se o ceník pronájmu prostor muzea doplněný
o pronájem zvukové aparatury, světelné techniky a movitého inventáře, neboť původní ceník
schválený radou města v roce 2007 obsahoval
pouze pronájem prostor. Kromě doplnění dalších
položek předmětů pronájmu bylo třeba při výpo-

čtu cen za prostory muzea, kde Kulturní služby
sídlí, zohlednit také nárůst cen energií, který za
posledních pět let dosáhl zhruba 20 %. Při stanovení cen pronájmu techniky se vycházelo z jejich skutečné tržní hodnoty a z nekomerčního
ceníku pronájmu zvučení a scénického svícení.
Zhodnocená je také odborná, umělecká náročnost obsluhy. Komplexní ceník je navržen tak,
aby byly pronájmy cenově dostupné místním organizacím, školám a ostatním nekomerčním subjektům.			
(daz)

Pozvánka na ples v Boršově
9. února 2013

Začátek ve 20:00 hod.
v Kulturním domě v Boršově
K poslechu a tanci hraje Rytmik
Soutěž o ceny
Občerstvení zajištěno
Vstupné 50 Kč
Srdečně zve SDH Boršov

Jednu z hnilobou napadených bílých vrb na
autobusovém nádraží bylo nutno kvůli jejímu zdravotnímu stavu a bezpečnosti obyvatel skácet.
Foto Dagmar Zouharová

Poděkování městu
Moravská Třebová
Sbor dobrovolných hasičů Sušice děkuje za poskytnutou finanční dotaci, kterou
jsme použili na nové hadice a na dopravu
dětí na závody. S podporou od města jsme
mohli také uskutečnit dětský den a memoriál Josefa Hubáčka. Děkujeme také
všem hasičům a ostatním spoluobčanům,
kteří nám pomáhali s přípravou různých
akcí. Za pomoc děkujeme i klubu Agility.

Pomáhat ve
službách mohou
hendikepovaní
Sociální podnikání je spojení slov, která
zdánlivě nejdou dohromady. Tuto novinku na trhu práce však přivítali a stále
častěji využívají právě ti, jimž je přístup
k běžným zaměstnáním naprosto zamezen. Firmy sociálního podnikání umožňují uplatnění schopností a dovedností
tělesně, mentálně nebo sociálně znevýhodněných pracovníků, kteří samostatně nebo s drobnou dopomocí při organizaci prací zvládají vše, co osoby bez
handicapů. Pokud máte zájem podpořit
handicapované jinak, než darem, využijte jejich služeb zajišťovaných firmou
Pucle, s r. o. V Moravské Třebové firma plánuje spolupráci s místní charitou
a stejně jako v jiných městech, i zde nabízí služby zejména úklidové a čistící.
Více informací na www.pucle.eu nebo
tel.: 731 402 751.
(zdroj: Newsletter města Svitavy 12/12)

Městská policie
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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, nepřetržitý provoz

Městská policie radí
Telefonování a kouření za jízdy
na jízdním kole

Opět se vrátíme k problematice cyklistů. V roce
2012, konkrétně s účinností od 1. 8., byl novelizací zrušen § 22 zákona o přestupcích upravující
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích. Nově je tato oblast
upravena v zákoně o silničním provozu, konkrétně pak v § 125 c. Zde je v odstavci 1 pod písmenem f) bod 1. uvedeno, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích při řízení vozidla v rozporu s § 7
odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem
telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. A jelikož je uvedeno „při řízení vozidla“ ne však „motorového vozidla“, vztahuje se tedy tato povinnost i na samotné cyklisty,
což si mnozí z nás neuvědomují. Jak již bylo
uvedeno dříve, cyklista je považován za řidiče
nemotorového vozidla! Dokonce se tato povinnost vztahuje i na jezdce na zvířeti nebo osobu,
která tlačí ruční vozík o celkové šířce převyšující 600 mm a vozku potahového vozidla. Za přestupek hrozí bloková pokuta do výše 1.000 Kč.
Nezapomínejme také, že nám zákon zakazuje
při jízdě na motocyklu, na mopedu a jízdním
kole kouřit! I v takovém jednání je spatřován
přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích.

Nechtěl opustit restauraci

Host opouštějící jednu z restaurací provozovaných na ulici Cihlářově, se před čtvrtou hodinou ranní, dne 13. 1., postaral o zpestření služby

strážníkům městské policie, které na místo musela přivolat obsluha této restaurace. Muži se tak
moc nechtělo domů, že se po uzamčení vchodových dveří restaurace začal horentně domáhat
opětovného puštění zpět. Když však na lítostivou prosbu obsluha nereagovala, muž domáhající se svých práv náhle změnil taktiku. Začal do
skleněné výplně dveří bušit pěstmi a kopat. Zřejmě si ale vzápětí uvědomil, že jeho počínání nebude to pravé a tak vzal nohy na ramena. Přivolaná hlídka představitelů zákona neměla vlastně
ani co řešit. Škoda na dveřích nebyla žádná a narušitel nočního klidu se bohužel vytratil v černočerné tmě uliček nočního města.

Anonymní oznámení

Hlídka městské policie vyjela 12. 1. v brzkých ranních hodinách na prověření anonymního telefonického oznámení, které avizovalo, že
v místním klubu Duku Duku se nachází značně
podnapilá mládež, zdaleka nedosahující věku 18
let. Představitelé zákona okamžitě vyrazili na
kontrolu uvedené provozovny vyzbrojeni přístrojem na měření hladiny alkoholu dechovou
zkouškou a dokonce i pasivním testem na přítomnost alkoholu v nápojích. Jak však bylo zjištěno, v provozovně se v počtu cca 20 zákazníků
nezdržovala jediná osoba mladší 18 let a jak bylo
řečeno, osobám mladším 18 let se v daném zařízení alkohol nepodává. Tentokrát od nás klub
Duku Duku dostává palec nahoru!

Rvačka v restauraci

Dne 9. 1. v 9:00 hodin byla přivolána hlídka
městské policie do restaurace Manhattan na ulici
Svitavské, kde došlo k potyčce mezi dvěma hos-
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ty. Muži ve věku 60 a 40 let v opojení alkoholu
zřejmě pozapomněli, kde jsou hranice slušného
chování a v restauraci předvedli zápasnickou podívanou. Ta však nekončila vztyčením paže vítěze, jak tomu běžně ve sportu bývá, nýbrž převezením obou krvácejících výtržníků k odbornému
lékařskému ošetření a následnému výslechu na
Policii ČR. Mladší zápasník byl převezen hlídkou městské policie do nemocnice v Moravské
Třebové, starší muž byl transportován sanitním
vozem Rychlé záchranné služby do nemocnice
ve Svitavách. Následně se oba opět setkali pod
jednou střechou, a to na Obvodním oddělení Policie ČR.

Černé BMV

V Moravské Třebové se údajně objevilo černé
BMV, jehož řidič láká mladé chlapce ke svezení. Dne 11. 1. před třináctou hodinou odpolední,
bylo hlídce městské policie oznámeno matkou
dvou bratrů, žáků navštěvující Základní školu
na Kostelním náměstí, podezřelé jednání řidiče,
který dle výpovědi chlapců, měl údajně oba lákat
do vozu a nabízet svezení v jeho černém BMV.
Toto se mělo opakovat předešlého dne a v den
oznámení, konkrétně pak na ulici ČSA a na náměstí T. G. Masaryka. Oznámení ihned předali
strážníci městské policie na Obvodní oddělení
Policie ČR Moravská Třebová. Okamžitě bylo
policisty učiněno opatření, které by zabránilo
případnému dalšímu podobnému jednání a byly
zhlédnuty záznamy kamerového systému, který
uvedená místa poměrně intenzivně monitoruje.
Bohužel však záznam nepotvrdil tvrzení obou
chlapců, a to ani v jednom případě. Policie ČR
se případem intenzivně zaobírá. Ve spolupráci
s městskou policií bylo učiněno opatření vedoucí k eliminaci případného opakování. I přes to,
že se nepodařilo oznámení potvrdit, ale ani vyvrátit, vyzýváme proto občany ke zvýšené opatrnosti a v případě zjištění obdobné události k okamžitému informování Policie ČR.
Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným na
PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru
města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku,
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných
skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná
kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,
• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném místě k dispozici),

města Moravská Třebová
nabízí:

• trvalé monitorování funkčnosti systému
(napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou
dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.)
formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu
jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny!
Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.)
přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte
na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Ve stínu (ČR, SK, PL)

13. 2. středa, 19:00, vstupné 70 Kč
V bývalém Československu 50. let se odehrává
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež
v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem
zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá
Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch),
policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se
vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst
pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý

obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické
policie? Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj
stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí
udělat viníky a z viníků hrdiny.
Režie: David Ondříček
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová,
Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, David
Švehlík, Martin Myšička, Miroslav Krobot, Hynek
Čermák, Halka Třešňáková, Richard Stanke, Jan
Novotný, Simona Babčáková, Tomáš Bambušek,
Filip Antonio, Ondřej Malý, Miroslav Bambušek,
Jaroslava Adamová, Martha Issová, Václav Neužil
ml., Markéta Frösslová, Jaroslav Plesl, Adam
Kraus, Eva Kratochvílová, Štěpánka Ludvíková,
Marie Ludvíková, Kamila Kalousová, Magdalena
ZimováIvan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová,
Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý a další.
Krimi/Drama/Thriller, 2012, 106 min.

Love (Fr, N, R)*

18. 2. pondělí, vstupné 70 Kč
Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne
(Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby. Jejich

láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky
společného života a vášní pro klasickou hudbu,
je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá
svou daň – Anne prodělá mozkovou mrtvici a její
okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako
dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle Huppert).
Michael Haneke se ve svém nejnovějším filmu
zaměřil na subtilní téma lásky bojující s nevyhnutelným. Režie: Michael Haneke, hrají: Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert.
Drama/Romantický, 2012, 122 min.

Líbáš jako ďábel (ČR)
20. 2. středa, 19:00, vstupné: 60 Kč

Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel
se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná
zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše
řídit, pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají
cesty jak Františka a Helenu znovu získat pro sebe.
František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné
rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli
sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří
ve Františkových a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená zavadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, vidí příležitost, jak se
vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu.

zábavný pořad

Pozoruhodné setkání

19. 2. úterý, 19:00, dvorana muzea, vstupné 150 Kč
Nejen doktorské historky v podání PhDr.
Ivo Šmoldase a MUDr.
Radima Uzla. PhDr.
Ivo Šmoldas – po absolutoriu Filozofské
fakulty UK pracoval v nakladatelství Český spisovatel. Krátce působil i v nakladatelství Columbus.
Podílel se na vzniku soukromého vydavatelství Apsida. V současné době pracuje jako umělec a překladatel. V České televizi připravuje pořad o knihách a nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tematikou. V rozhlase uvádí
vlastní talkshow „Lenoška Iva Šmoldase“. MUDr.
Radim Uzel je český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný tajemník Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Publikoval mnoho populárních článků
v tisku, je autorem publicistických relací v rozhlase
a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.

Městské muzeum
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz,
tel.: 461 311 203
Otevírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

Stálé expozice
• Muzeum

egyptské princezny aneb
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

přednáška
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška,
Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová, Milan
Šteindler, Jiří Langmajer, Petr Nárožný, Tereza
Kostková, Nela Boudová, Zora Ulla Keslerová, a další.
Komedie, 2012, 108 min.

Pověsti Moravskotřebovska
a Malé Hané
21. 2., 17:00, kinosál muzea

Srovnání pověstí obou regionů a seznámení s novou publikací Pověsti Jevíčska a Malé Hané.
Přednáší PhDr. Jiří Šmeral.

Kulturní centrum
pohádka

Ať žije Kocourkov

19. 2. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea,
vstupné 30 Kč
Kejklířské vystoupení Divadla Koňmo v čele
s Vojtou Vrtkem, jehož herecké i kejklířské umění
jsme mohli obdivovat již na moravskotřebovském
zámku. Určeno pro I. a II. stupeň ZŠ.

Ilustrace Vladimíra Čadílka z publikace Pověsti
Moravskotřebovska, vydané roku 2004

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

Listopad až březen zavřeno. Expozice lze zpřístupnit pro
skupiny minimálně 10 osob. Je třeba se předem objednat
s několikadenním předstihem.
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Stálá expozice
Další setkání
se koná
1. února 2013

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

Putování s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na velmi zajímavé setkání s cestovatelem rádia Impuls, který přijede s vystoupením pod názvem Fotograf na cestách – splněný
sen. V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat
a situací ze všech šesti kontinentů planety. Tento exotický výlet objasní specifika některých oblastí, přiblíží subjektivní pocity autora při snímání fotografií
a přirozeně motivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Večer plný inspirací se uskuteční v pátek 1. března 2013 v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení je v 18:00 hodin,
vstupné je 130 Kč. Vstupenky bude možno zakoupit
na místě, nebo v předprodeji v kanceláři obecního
úřadu tel: 461 327 807. Všichni jsou srdečně zváni.

1.2. Morgan Explosion Night – VSTUP ZDARMA – Dj Piere
Captain Morgan Spiced & Black – 30 Kč

2.2. CHUPITO Dance Night – Dj Pegas & Dj Pitrrs

Chupito drink – 30 Kč. Přihlas se na Facebooku na tento mejdan a máš Chupito GRÁTIS.

8.2. JÄGERMEISTER Party – VSTUP ZDARMA – Dj Maty
Jägermeister – 35 Kč + originální dárky k tomu!

9.2. Božkov Dance Party – Dj Shirak
Soutěž v páce se super dárky od Božkova!!!Přihlas na událost na Facebooku a máš
akční drink Grátis!!! Čeko Libre – 35 Kč

& POGO STAGE
15.2. HARD
Mad Pigs, Streetmachine, Vision Days, Mortuary
16.2. Valentýnská Mega Párty – Dj Mirek Karásek

Svátek zamilovaných oslavíme ve velkém stylu! Bude se soutěžit a losovat tombola.
1. cena je víkendový welnes pobyt v luxusním hotelu, další z cen jsou - romantická večeře,
či romantická noc pro dva a spousta dalších zajímavých cen!

ZVÍŘAT– turné: HRAJU NA KLAVÍR V BORDELU
22.2. STO
Afterparty – DJ PEGAS
23.2. Narozeninová Oldie’s Party – Dj Maty
Pokud máš v únoru narozeniny nebo svátek, tak se přihlas do 22. 2. na e-mail: info@dukuduku.cz
pod heslem NAROZENINY a my Ti zašleme info jak získát voucher v hodnotě 150 Kč na baru.
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 2. DUHOVÝ DEN na DDM. Prázdninová akce pro veřejnost od 10:00 do 15:00 hod
v DDM. Přijďte si nabatikovat tříbarevnou vyvazovací technikou triko nebo jakýkoliv jiný
světlý bavlněný kousek z vašeho šatníku. Triko a barvy jsou v ceně akce. S sebou přezůvky, menší nůžky, 40 Kč/osoba. Zájemci se předem nahlásí na DDM.
4. 1. BONBÓNOVÁ KYTICE k Valentýnu.
Prázdninová akce pro veřejnost od 10:00 do
15:00 hod v DDM. Přijďte si vyrobit „sladkou“ kytici z bonbónů a barevné netkané textilie. Bonbóny a materiál v ceně akce. S sebou
přezůvky, nůžky, 40 Kč/osoba. Zájemci se předem nahlásí na DDM.
5. 2. MALUJEME HRNÍČKY. Prázdninová
akce pro veřejnost 10:00-12:00 hod. a 13:0015:00 hod. v DDM. Dekorace hrníčků podle
předloh nebo vlastní fantazie, program přizpůsoben i předškolákům – doprovod. Porcelánový hrnek v ceně akce. S sebou přezůvky, pracovní triko, 40 Kč. Zájemci se předem nahlásí
na DDM.
6. 2. ZVÍŘÁTKA Z KVĚTINÁČE. Prázdninová akce pro veřejnost 10:00-12:00 hod.
a 13:00-15:00 hod. v DDM. Výrobky z květináčů jsou pěkné jako dekorace i jako dárek.
Naše zvířátka zvládnou vyrobit také předškoláci – doprovod. Květináč v ceně akce. S sebou
přezůvky, pracovní triko, nůžky, 40 Kč. Zájemci se předem nahlásí na DDM.
7. 2. SRDCE DÁREK K VALENTÝNU.
Prázdninová akce pro veřejnost 10:00-12:00
hod. a 13:00-15:00 hod. v DDM. Vyrobíme
srdce z drátků a kokosového vlákna na zavěšení jako dekoraci. S sebou přezůvky, pracovní triko, 40 Kč. Zájemci se předem nahlásí na
DDM.
8. 2. DŘEVĚNÉ RÁMEČKY S VLASTNÍ
DEKORACÍ. Prázdninová akce pro veřejnost
10:00-12:00 hod. a 13:00-15:00 hod. v DDM.
S sebou přezůvky, pracovní triko, 40 Kč. Zájemci se předem nahlásí na DDM.

12. 2. EXKURZE NA HVĚZDÁRNĚ pro
MŠ Vendolí. Zábavně vzdělávací program pro
MŠ.
12. 2. FLORBAL, obvodní kolo chlapců 4.-5.
tříd, od 14:00 hod. na ZŠ Palackého.
14. 2. FLORBAL, obvodní kolo dívek 4.-5.
tříd, od 14:00 hod. na ZŠ Palackého.
18.-22. 2. LETEM SVĚTEM - základní kola
zeměpisné soutěže pro 5.-9. třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázia. Podrobnosti v propozicích.
21. 2. FLORBAL OKRES, obvodní kolo
chlapců 4.-5. tříd, od 9:00 hod. na ZŠ Palackého.
26. 2. RECITACE – oblastní kolo pro 1.-5.
třídy ZŠ, od 9:00 hod. v koncertním sále ZUŠ.
27. 2. RECITACE – oblastní kolo pro 6.-9.
třídy ZŠ + odpovídající ročníky gymnázia, od
9:00 hod. v koncertním sále ZUŠ. Recitační
soutěže ve spolupráci se ZUŠ v M. Třebové.
26. 2. FLORBAL, obvodní kolo 1.-3. tříd, od
14:00 hod. na ZŠ Palackého.
27. 2. FINÁLE LETEM SVĚTEM – finálové
kolo pro nejlepší účastníky v jednotlivých kategoriích. Podrobnosti na propozicích.
Materiální sbírka Zelené Vendolí pokračuje i v únoru.
LETNÍ TÁBORY NA ROK 2013
TERMÍNY:
DĚTI V AKCI na LT KREATIV - dobrodružství nejen v kuchyni. Kreativní tábor zaměřený
tentokrát v rámci celotáborové hry na ukázky
vaření tradičních jídel a nové výtvarné kreativní techniky. V termínu 8.-14. 7. Pro děti od
2. tříd. Dále soutěže, výlety, koupání aj. Strava 5x denně, pitný režim neomezen, ubytování a nocleh v DDM. Cena 2.350 Kč. Členové
kroužků 2.250 Kč. (V ceně materiál na CTH
a kreativní tvorbu). Hlásit se můžete telefonicky nebo emailem v DDM. Bližší informace
Bára Švestková.
POHYBEM KE ZDRAVÍ A KRÁSE - zota-

Projekt EU – peníze školám
na ZŠ Kostelní náměstí
ZŠ na Kostelním náměstí se zapojila do programu EU – peníze do škol v červnu 2010.
Podle počtu žáků, kteří školu v roce 2010 navštěvovali, obdržela škola dotaci 1 694 982
Kč. Peníze byly využity na tvorbu digitálních
učebních materiálů – 12 vyučujících vytvořilo
celkem 600 různých prezentací pro předměty český, německý a anglický jazyk, dějepis,
přírodověda, vlastivěda, ICT, hudební výchova, matematika, přírodopis, zeměpis. Materiály, které učitelé vytvořili, jsou určeny pro
3.-9. ročník. Část finančních prostředků byla
využita na zkvalitnění výuky anglického jazyka – po dva roky trvání projektu byli žáci III.
a V. ročníku děleni na malé skupiny, aby lépe

zvládli úskalí výuky cizího jazyka. Další část
finančních prostředků byla věnována na nákup
techniky – interaktivních tabulí (všechny třídy
školy jsou nyní vybaveny interaktivními tabulemi), vizualizérů, dataprojektorů a notebooků
a netbooků - díky nim budou moci učitelé individualizovat výuku a každý žák bude moci
pracovat dle svého tempa, schopností a dovedností. Žáci zde budou moci spouštět nejen výukové programy (škola je jimi nadstandardně
vybavena), ale i interaktivní učebnice, které má
škola téměř do všech předmětů. Dále se budou
moci učit z prezentací, které jim zde učitelé
připraví.
Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

DDM

vovací akce pro děti v termínu 29. 7.- 2. 8. pro
děti od 2. tříd. Děti budou denně docházet, začátek v 8:00 hodin a konec v 16:00 hodin. Cena
1.200 Kč, členové kroužků 1.100 Kč. V ceně je
zahrnuta 2x svačina, oběd a pestrá sportovně
– relaxační činnost (tance, koně, koupání, relaxační techniky, výlety a další táborové aktivity). Bližší informace Bára Švestková.
LT na SRNČÍ - od 10.-17. 8. pro děti od 8
let, ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní budově, cena 2.800 Kč, členové
kroužků 2.700 Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší informace
u Jany Chadimové. Fotografie z loňska najdete
na našich webových stránkách.
Letní tábor na Majáku - v termínu 15.-21.
7. pro děti od 2. tř. všeobecně zaměřený tábor. Soutěže v klubovně, na zahradě a v přírodě v rámci CTH, výlety. Ubytování v DDM,
strava 5x denně, pitný režim neomezen. Cena
2.250 Kč, členové kroužků 2.150 Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo e-mailem
v DDM. Bližší informace u Zdeny Tauerové.
Příměstský tábor 1. BĚH - od 22.-26.
7. pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena
1.200 Kč, členové kroužků 1.100 Kč (v ceně
je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň). Bližší informace u Jany
Chadimové. Fotografie z loňska najdete na našich webových stránkách.
Příměstský tábor 2. běh - v termínu
19.-23. 8. pro děti 1.-5. tříd. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč, členové kroužků 1.100 Kč
(v ceně je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň). Bližší informace
u Zdeny Tauerové. Fotografie z loňska najdete
na našich webových stránkách.
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, webových stránkách a na facebooku. Přihlásit se můžete telefonicky 461 316 786 nebo
emailem ddm.mt@atlas.cz přímo v DDM.
Malé ohlédnutí za Ježíškem
Dne 14. 12. 2012 proběhla ve dvoraně muzea
akce Ježíšek dětem a pro děti, kterou pořádal
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturními službami, Zdravým městem a humanitární
organizací Adra. Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří se na ní podíleli - malé
Mažoretky i Broučci z kroužků DDM, děti
ze ZUŠ s paní Daulovou a v neposlední řadě
skupina mladých muzikantů Schola Za 5 pět.
Velký dík také patří hlavnímu a dlouholetému
sponzorovi akcí pro děti, firmě MOBI Bižuterie Bačikovi. Cílem této akce je připomenout
dětem pravý smysl vánočních svátků, českých tradic a pomoci potřebným. Děkujeme
proto také všem rodičům s dětmi, kteří opět
neváhali přispět do sbírky hraček určené dětem z  Dětského centra ve Veské u Pardubic.
V tomto centru jsou umístěné děti od narození
do předškolního věku a z dárků měly upřímnou radost. Také my upřímně doufáme, že tato
pomoc nebyla poslední a těšíme se s Ježíškem
opět na shledanou.
Kolektiv DDM

Různé
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Gymnázium – den otevřených
– soutěž
hodnotné
19. prosince 2012 se dveří
na moravskotřebovském
gymnáziuosešli
vítězové vědomostníceny
soutěže
GYMNÁZIUM – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY

pořádané v rámci prvního dne otevřených dveří. Ceny věnovala gymnáziu společnost OR-CZ
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Alena Plocová a Jiří Hrbata, vedení gymnázia
Alena Plocová a Jiří Hrbata, vedení gymnázia

vá ze stejné školy,

GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pod záštitou starosty města JUDr. Miloše Izáka

14. ÚNORA 2013 OD 8 DO 16 HODIN
přípravné kurzy na přijímací zkoušky – stipendium v novém oboru
PROGRAM

1. Ukázky výuky
2. Informace o studiu
3. Soutěž o hodnotné ceny
4. Zahájení přípravných kurzů na přijímací zkoušky
5. Prezentace informačních systémů odbornou firmou

OBORY VZDĚLÁNÍ

79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ
79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 9. tříd ZŠ (doplnění do kvinty)
72-41-M/01 Informační služby - pro žáky 9.tříd ZŠ - možnost získání stipendia

SRDEČNĚ ZVEME!

Seriál o třídění odpadů
Vážení čtenáři,
máme tu další, v pořadí druhý, díl našeho seriálu
o třídění odpadů. Dnes se budeme věnovat třídění
a zpracování skleněných obalů a skla.
Sklo, které se v domácnostech stává odpadem,
jsou převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení těchto odpadů je šikovným řešením plastová nebo kovová
krabice, či kbelík i pevnější taška. Místem, kde
budete doma uchovávat tříděný skleněný odpad
před odnesením do kontejneru, může být komora
či sklep. Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité
třídit sklo i podle barev. Do zeleného kontejneru
můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů.
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru
vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Pokud na
stanovišti kontejnerů je pouze zelený kontejner na
sklo, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu.

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do kontejnerů na
sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem
ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu. Používání tříděného
skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních
surovin. Do vsádky může přijít podle technologie
60-85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří součást
sklářského kmenu, jsou společně s jeho dalšími
částmi taveny při teplotách kolem 800–1400°C.
Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo
odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace
skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola. Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji
obalové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo
a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro
výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada do speciálních druhů
betonů a do brusných hmot.		
(zr)
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Gympl má
narozeniny, my máme
přání veliký,…!
Gymnáziu v Moravské Třebové bude letos 210 let! 18. října 2003 se konaly velké
oslavy kulatého výročí. Průvod absolventů,
studentů, učitelů a hostů přivedl na náměstí téměř tisíc lidí. Oslavy byly velkolepé,
podzimní slunce násobilo dobrou náladu
a radost ze setkání všech přítomných. Při
zdravicích na našem krásném náměstí neskrývali radost ze svého gymnázia představitelé Pardubického kraje i města. Ve škole
si absolventi hledali svá místa ve třídách,
prohlíželi vystavené fotografie, četli v almanachu a vítali se se svými učiteli a spolužáky. Byl to náročný, ale krásný den a my
jej máme v živé paměti a tak vězte, že 19.
října 2013 budeme opět slavit – a bude nám
o deset let více. V následujících číslech
Moravskotřebovského zpravodaje vám nabídneme průřez nejdůležitějších událostí
a aktivit školy v uplynulých deseti letech.
Alena Plocová, ředitelka gymnázia

Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé ZUŠ,
rádi bychom Vás pozvali na akce, které pro Vás
připravujeme a které budou probíhat během měsíce února. V prvé řadě je to pozvání na okresní
kolo soutěže základních uměleckých škol, kde
budou usilovat o přední pozice komorní soubory,
které mají ve svých obsazeních převahu dechových nástrojů. Tato soutěž se bude konat v úterý
19. 2. 2013 od 9:00 hod. v prostorách moravskotřebovské ZUŠ a změří zde své síly v uměleckých dovednostech komorní soubory základních
uměleckých škol ze Svitav, Poličky, Jevíčka, Litomyšle a Moravské Třebové. Také Vás srdečně
zveme na již tradiční Podvečery s múzami, které
se konají ve dnech 14. 2. a 21. 2. vždy od 17:30.
hodin v komorním sále ZUŠ. Zde se představí
děti různých oborů ZUŠ, které pro Vás připravují pestrý program. Těšíme se na společně strávené chvíle v uměleckém prostředí a přejeme Vám
mnoho příjemných zážitků.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Zprávy z knihovny – únor 2013
4. 2. Křest knihy Lucie Parketové
Křest knihy Nač stahovat kalhoty, když Max Brod
je ještě daleko (Brno: Tribun EU, 2012). Kniha bude
v omezeném počtu k zakoupení na akci. Bc. Lucie
Purketová získala titul na FF Masarykovy univerzity v Brně v oboru český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura, pokračuje v magisterském
studijním programu. V roce 2007 byla nominována
na Povídku roku 2007. Začátek je v 17:00 hod. ve
studovně knihovny.
6. 2., 20. 2. Kurz paličkování
Městská knihovna nabízí pro přihlášené zájemce kurz
paličkování. Lektorkou je p. Pavla Řeřichová. Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně. Další lekce 6. 3.
a 20. 3. Potřebné pomůcky a materiál s sebou.
14. 2. Poznávací zájezd na Mars
Přednáška Mgr. Jindřicha Žižky, doktoranda Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, odborného pracovníka ve výzkumu malých těles sluneční
soustavy, především asteroidů. Návštěvníci se dozvědí, jaké jsou současné možnosti cesty člověka
na Mars, jeho dlouhodobějšího pobytu a problémů
s tím spojených. Vypraví se do zajímavých zákoutí
této, pro lidstvo nadějné planety. Prozkoumají zdejší
počasí, a podívají se také, jak se žije lidmi vyrobeným robotům, kteří brázdí jeho povrch. Přednáška
začne v 17:00 hod. ve společenském sále sociálních služeb (Svitavská ul.) a bude trvat 90 minut.
19. 2. Dějiny meziválečné Eropy
Přednáškový cyklus, lektor PhDr. Pavel Petr. První
část - Beznadějné naděje; Pařížská mírová konference, Versaillesko – Washingtonský systém a Společnost národů. Začátek je v 17.30 hod. ve studovně
knihovny. Předpokládaná témata a termíny dalších
přednášek: Na vlnách prosperity – Evropská diplomacie 20. let (19. 3.), Mezi hnědou a rudou záplavou
– Evropská diplomacie 30. let (16. 4.), Mnichov,
odsun, vyhnání? (14. 5.).
26. 2. Konverzační večer - Pojďte s námi do světa
Přijďte si do knihovny vyzkoušet, zda se domluvíte
anglicky, německy nebo rusky. Konverzace vedou
zkušení lektoři. V knihovně procvičíte, na cestách
uplatníte! Začátek je v 17:00 hod. v městské knihovně. Další plánované termíny: 26. 3., 23. 4., 21. 5.,
18. 6. (změna vyhrazena, aktualizace v MTZ).
Připravujeme ….
14. 3. Beseda s Pavlou Jazairiovou, redaktorkou
ČR a autorkou mnoha knih.
20. 3. Velikonoce v lidové tradici, prodejní přehlídka řemesel a ručních prací.
Knihovna dětem
Jarní prázdniny v knihovně
Městská knihovna připravila pro děti na jarní prázdniny zábavný program. V době od 9:00-12:00 hod.
a od 14:00-17:00 hod. budou v dětském oddělení od
pondělí do čtvrtka probíhat soutěže, bude se modelovat, zpívat, luštit (rébusy, kvizy), zahrajeme si deskové hry a mnoho jiného. Děti, přijďte se o jarních
prázdninách bavit do knihovny! Nebudete se nudit.
4. 2. Soutěžíme v pexesu (dopoledne).
Hrajeme stolní hry -Kris-kros, Scrabble, Tik-tak
bum, dáma, janga, aj. (odpoledne).
5. 2. Soutěž ve skládání puzzle (dopoledne).
Hokej (STIGA) a fotbal – příprava na středeční
turnaj (14:00-15:00 hod.).
Odpoledne s pohádkovou babičkou – zpívání s p.
V. Nápravníkovou (od 15:00 hod.).
6. 2. Turnaj mistrů (fotbal a hokej) – soutěž (dopoledne).
Modelujeme zvířata (odpoledne).
7. 2. Soutěž ve hře Člověče, nezlob se (dopoledne).

Knihovna

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Hrajeme karetní hry a piškvorky (odpoledne).
Po celou dobu jarních prázdnin si mohou děti
v knihovně vyměňovat písmenka do soutěže Kdo
čte ten, ten se nenudí, luštit křížovky a sudoku nebo
řešit vědomostní kvizy.
Tvořivé středy
6. 2. Modelujeme zvířata
13. 2. Valentýnské srdíčko
20. 2. Škraboška
27. 2. Ovečka
Dne 6. 2. začátek od 14:00 hod., jinak vždy v 15:00
hod. v dětském oddělení MěK.
Šikovné děti mezi námi…
11. 2. Krabička z papíru, od 15:00 hod. budeme
vyrábět se Šárkou Abrahamovou.
14. 2. Origami, skládání povede od 14:30 hod. Veronika Daňková.
18. 2. Origami, skládat budeme od 15:00 hod. se
Šárkou Abrahamovou.
Odpoledne s babičkou
5., 12., 19., 26. 2. – čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének a mnoho dalších činností. Vede p. Věra
Nápravníková a p. Slavěna Miklošová. Začátek
v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
1. 2.-21. 3. Pomáháme pletením
Každý čtvrtek vždy od 15:00 hod. probíhá v dětském oddělení výuka pletení a zároveň zde přítomné pletařky pletou, aby pomohly nemocným doma
i v zahraničí. V únoru se pomáhá pletením v dětském oddělení dne 7., 14., 21., 28. 2. Pletení probíhá
v knihovně od prosince 2012 do prvního jarního dne
r. 2013. Ženy – dobrovolnice učí děti a mládež plést.
Kromě vlastní výuky pletou lektorky v knihovně
a další ženy doma bavlněné obvazy pro malomocné
nebo výbavičky pro nedonošené kojence (čepičky,
bačkůrky, svetříky). Obvazy se pletou z bílé příze
Sněhurka, jedno klubíčko vystačí na jeden obvaz.
Jehlice - č. 2,5 (nehliníkové, špiní), vzor–rub i líc–
hladce. Rozměry – obvazy úzké - 25 ok, širší - 30
ok. Po dokončení se obvaz zapošije. Prosíme všechny, kdo mohou zapojte se do pletení a pomozte nám
svou prací nebo darujte knihovně klubíčka bílé příze
Sněhurka. Všem vám předem děkujeme.

Městská knihovna Ladislava z Boskovic Moravská
Třebová vyhlašuje vědomostní soutěž pro děti od
9-15 let.
POCTA VĚROZVĚSTŮM
k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na konci soutěže vznikne naučná kniha
pro děti, vytvořená z nejlepších prací soutěžících.
Podmínky soutěže:
Každý měsíc (od ledna do listopadu 2013) knihovna
vyhlásí 1 soutěžní otázku vztahující se k 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Úprava a rozsah prací: maximálně 3 strany formátu
A4 /jednostranně/. Ručně psané práce – piš úhledně
a čitelně. Elektronicky vypracované otázky – předej
1x knihovně a 1x zašli na adresu: knihovna@mkmt.
cz, do předmětu napiš Pocta věrozvěstům. Nezapomeň uvést zdroje, ze kterých jsi čerpal/a: knihy – název, autor, nakladatelství, rok vydání noviny, časopisy, internetové stránky – datum zveřejnění. Soutěž
skončí 14. listopadu 2013. Otázky budou zveřejňovány měsíčně v dětském oddělení a na webových stránkách knihovny: http://www.mkmt.cz/detsky_souteze.
html.
Každý měsíc knihovna vyhlásí výsledky a 3 nejlepší
soutěžící obdrží drobné dárky. Zvláštní cenu získají
ti, kteří se zúčastní všech 10 kol soutěže. Vítězné práce měsíce budou zařazeny do připravované publikace. Jejich autoři knihu dostanou za odměnu.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic Moravská
Třebová vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro
děti od 9–15 let.
POCTA VĚROZVĚSTŮM
Leden – Životopis sv. Cyrila
Při zapojení do lednového kola přispěješ ke vzniku
naučné knihy pro děti.
Podmínky soutěže:
Napiš životopis sv. Cyrila a nakresli k textu jeho
portrét. Úprava a rozsah prací: maximálně 3 strany
formátu A4 /jednostranně/. Ručně psané práce – piš
úhledně a čitelně. Elektronicky vypracované otázky
– předej 1x knihovně a 1x zašli na adresu: knihovna@mkmt.cz, do předmětu napiš Pocta věrozvěstům.
Nezapomeň uvést zdroje, ze kterých jsi čerpal/a: knihy – název, autor, nakladatelství, rok vydání, noviny, časopisy, internetové stránky – datum zveřejnění.
Vypracované odpovědi odevzdávej nejpozději do 31.
ledna. 3 nejlepší soutěžící odměníme 11. února. Vítězná práce měsíce bude zařazena do připravované
publikace. Jejich autor dostane knihu za odměnu!

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
vyhlašuje

30. ročník soutěže

MLADÝ ČTENÁŘ 2013
výtvarná soutěž pro žáky a studenty k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje

Vytvořte vlastní typ písma a výtvarně ztvárněte celou abecedu.
Práci odevzdejte do 16. března 2013 v MěK.
Hodnocení bude probíhat ve třech kategoriích:
* I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální školy
* II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální školy+víceleté gymnázium
* střední a učňovské školy

Nezapomeňte uvést: své jméno a příjmení, název práce,
dále věk, adresu bydliště, název školy a třídy!
Nejlepší příspěvky budou vystaveny v knihovně a odměněny.

Z historie
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Kdo byl Christian David?
Po připomenutí Judy Tadeáše Suppera v minulém čísle Moravskotřebovského zpravodaje
si připomeňme také osobu a dílo jeho kolegy
a tchána Christiana Davida.
Rodina Davidova v Moravské Třebové
Christian František David byl malíř, který působil v Moravské Třebové v první třetině 18.
století. V matričních záznamech se objevuje
jako „zdejší malíř“ roku 1709, kdy se mu narodil syn František Antonín. Starší záznamy
o narození jeho dětí se nepodařilo najít, zřejmě tedy do města přišel krátce před narozením
tohoto syna. Odkud, nevíme. Uvádí se, že to
byl „svitavský malíř“, jinde zase, že byl malíř
„francouzského původu“. Původ ze Svitav se
nepodařilo potvrdit. Podobně nejistý je příbuzenský vztah malíře Christiana Davida a stejnojmenného náboženského reformátora, který
se narodil roku 1692 v Ženklavě jako syn Jana
a Roziny Davidových. (Zakladatel bratrské
osady Herrnhut v Horní Lužici, spoluzakládal
obnovenou Jednotu bratrskou, známou také
pod názvem Moravská církev.)
Syn František Antonín, narozený 7. června
1709, zřejmě velmi brzy zemřel; 7. října1912
se manželům Davidovým (manželka se jmenovala Anna Marie, její rodné příjmení a původ
neznáme) narodil další syn, kterému dali opět
jméno František Antonín (zemřel 16. července
1720). Alois Czerny, který publikoval jména
moravskotřebovských umělců a uměleckých
řemeslníků, vyskytující se v archivních dokumentech, uvádí malíře Jana Davida, jenž v letech 1749 a 1750 v Moravské Třebové zhotovil štíty na rakev pro mariánské bratrstvo.
Jan David zemřel 16. ledna 1752, jen několik
dní po své manželce Ludmile. Bylo mu 53 let.
Pravděpodobně šlo o dalšího syna Christiana
Davida. Víme, že Christian David měl ještě
dceru Annu Karolínu, která se roku 1736 provdala za Judu Tadeáše Suppera.

Pohled do knihovny františkánského kláštera

Christian David byl majitelem městského
domu č. p. 132, který pak roku 1736, po sňatku
s Annou Karolinou Davidovou, získal Juda Tadeáš
Supper.
Zemřel v Moravské Třebové 6. července 1733 jako
sedmdesátiletý. Jeho vdova Anna Marie se roku
1738 provdala za sochaře Jiřího Františka Pacáka. Zemřela 23. ledna
1752; pokud byl Jan David opravdu její syn, zemřeli matka, syn a snacha v rozmezí dvou týdnů
– příčinou jejich smrti tak
mohla být nějaká nakažlivá nemoc.

údajně již úplně zničené. Hlawatschovy malby
v kapli a ambitu byly nedávno restaurovány,

Dílo Christiana Davida
Christian David pracoval
v Moravské Třebové především (ne-li výhradně)
pro františkánský konvent. Podle kronikářských
záznamů v roce 1707 polychromoval a zlatil hlavní oltář v klášterním kostele sv. Josefa.
V červenci 1712 vymaloval kapli sv. Petra v okovech: na stropě vypodobnil sv. Františka z Assisi,
na stěnách sv. Antonína,
Petra z Alkantary, Kláru,
Ludvíka a Alžbětu. Tyto
malby byly na začátku Malovaná dveřní výplň			
Foto archiv muzea (J. Horák)
20. století přemalovány
členem řádu a pozdějším kvardiánem moo původní výmalbě kaple se zřejmě nezachoravskotřebovského konventu P. Albinem Hlaval žádný doklad. Roku 1715 David štafíroval
watschem, Davidovy malby byly v té době
(= povrchově upravoval) sochu sv. Jana Nepomuckého na oltář kaple.
V době, kdy vznikala výzdoba kaple, se u Davida učil slavnější moravský malíř Jan Kryštof
Handke (1694–1774) – podle své autobiografie přišel do Moravské Třebové v roce 1713
a v učení setrval dva roky.
Zároveň s kaplí budovali františkáni také novou knihovnu, do které byly pořízeny skříně
s malovanými plátěnými výplněmi dveří. Nabízí se domněnka, že autorem maleb by mohl
být právě Christian David – byl by to zřejmě jediný (?) dodnes zachovaný doklad jeho
uměleckého projevu. Kronika konventu, která
o platbách Davidovi za zhotovení maleb, ale
i polychromii soch, štafírování a zlacení informuje poměrně podrobně, však v tomto případě
mlčí.
David pak pro konvent pracoval další dvě desetiletí. Roku 1713 opět polychromoval a zlatil hlavní oltář kostela a maloval pro něj obraz
sv. Josefa. Ten byl v 19. století nejprve přemalován a posléze nahrazen novým. Roku
1716 zhotovil ciferníky pro nové hodiny, 1717
závěsné obrazy sv. Antonína a sv. Petra z Alkantary včetně rámů, roku 1727 se podílel na
výzdobě Božího hrobu v klášterním kostele.
V roce 1731 byl dokončen soubor dřevořezeb
nové Křížové cesty; autorem polychromie byl
Christian David.			
-jm		
Foto archiv muzea (J. Horák)
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V základní škole Palackého máme novou učebnu přírodopisu
Dne 12. 12. 2012 proběhlo na naší škole slavnostní otevření učebny přírodopisu. Přítomni byli i představitelé města a zástupci Nadace
ČEZ. Proč Nadace ČEZ? Protože byla hlavním
sponzorem Republikového finále Oranžového
pětiboje, které proběhlo 31. 5. 2012 v Třebíči.
Naši žáci (Jiří Kyncl, Michal Dvořák, Tereza

Dolečková, Nikola Greplová) tehdy vybojovali
3. místo a zároveň škole přivezli výhru 100 000
Kč. Z tohoto nadačního příspěvku byla zbudována nová přírodovědná učebna, která byla vybavena prezentační technikou – PC, dataprojektorem, promítací tabulí a prezentérem. V učebně
byl vyměněn demonstrační stůl, byla tu umístěna

ISŠ Moravská Třebová – zlato a stříbro ve finále
nejprestižnější gastronomické soutěže
Dne 17. – 19. ledna 2013 se v Brně uskutečnil již
19. ročník prestižní mezinárodní odborné soutěže
mladých talentů v oblasti gastronomie GASTRO
JUNIOR – BIDVEST CUP 2012/2013. Záštitu
nad soutěží převzal kontinentální ředitel WACS
pro Střední Evropu, prezident AKC ČR Miroslav Kubec. Soutěže se zúčastnili studenti ze 46
škol, kteří postoupili ze dvou regionálních kol
konaných v Ostravě a v Praze. Dále se zúčastnili
studenti z Polska a Slovenské republiky. V oboru Kuchař/ka reprezentovala naši školu Kristýna
Bártová ze 3. ročníku. Soutěžní úkol, přípravu 4
porcí moderního teplého pokrmu s přílohami, kde
základní surovinou byla vepřová pečeně s kostí
a dvě tajné suroviny, které si soutěžící losovali 20
minut před soutěží, zvládla Kristýna velmi dob-

ře a předčila tak i své výkony z regionálního kola
soutěže. V ostré konkurenci nejlepších hotelových
a gastronomických škol se umístila ve zlatém pásmu. V oboru Číšník–Servírka postoupila do finále
Kristýna Fišerová ze 2. ročníku oboru Hotelnictví
a turismus. Také ona prokázala výbornou připravenost při přípravě teplého moučníku s povinným
oloupáním jablka a jeho další úpravou pro dvě
osoby včetně servisu před zraky hostů. K dezertu provedla servis šumivého vína. Za svůj servis
a přípravu dezertu se umístila ve stříbrném pásmu. Tento úspěch je potvrzením a oceněním cílevědomé a dlouhodobé práce učitelů odborných
předmětů Marty Pluháčkové (obor číšník) a Víta
Kastnera (obor kuchař) s talentovanými žáky naší
školy.
Libor Čáp, zástupce ředitele

Informace z Charity Moravská Třebová – Tříkrálová sbírka 2013
Již po třinácté Oblastní charita Moravská Třebová organizovala Tříkrálovou sbírku. V celém Moravskotřebovském a Jevíčském regionu koledovalo 103 skupinek. Tři králové vyšli dát požehnání,
i přes nepřízeň počasí, a posvěcenou křídou, formou nápisu K+M+B+2013, popřáli Christus mansionem benedicat - v češtině Kristus požehnej tomuto domu. Díky štědrosti dárců se vykoledovalo
390 871 Kč, což je o 17 155 Kč více, než v loňském
roce.
V rámci sbírky se v Moravské Třebové a Jevíčku
uskutečnily 6. 1. 2013 benefiční Tříkrálové koncerty. Na koncertu v Moravské Třebové zazněla Rybova mše vánoční ve spolupráci Chrámového sboru
a Moravskotřebovské scholy Za 5 pět. S koledami
vystoupil také pěvecký sbor Fermáta. V Jevíčku
se podařilo ve spolupráci a za finanční podpory
města uskutečnit koncert Žákovského symfonického orchestru ZUŠ Letovice, oba koncerty byly

Římskokatolická farnost
Moravská 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. František Bartolomej
Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út–So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Dne 13. 2. 2013 je Popeleční středa. Od pátku 15. 2. budou probíhat křížové cesty, a to:
v pátky v 18:15 hod. v klášterním kostele
a v neděle ve 14 hod. ve farním kostele.

příjemným zastavením v povánočním čase. Jako
poděkování tříkrálovým koledníkům jsme zorganizovali společné bruslení, které proběhlo 12. 1.
2013 v REHAU aréně v Mor. Třebové a bylo symbolickou odměnou za obětavé nasazení malých
i velkých králů. Na bruslení byli koledníci dopraveni autobusy, které je svážely z celého Jevíčského
a Moravskotřebovského regionu. Jistě Vás zajímá,
jak naše charita hodlá tyto získané prostředky využít. Na prvním místě stojí konkrétní přímá pomoc
sociálně slabým rodinám v regionu. Pokud někdo
z Vás ví, kde by peníze ze sbírky mohly účinně pomáhat, neváhejte nás kontaktovat. Mnoho občanů
již úspěšně využívá služeb Charitní půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Nákup dalších
pomůcek z výtěžku sbírky jistě pomůže zkvalitnit
život mnohým potřebným. Také handicapovaní lidé
potřebují podporu, kterou budeme moci uskutečnit
právě díky Tříkrálové sbírce. Na závěr bychom rádi
poděkovali všem, kteří se jakkoliv zapojili do letošní sbírky. Tisková zpráva s podrobnými výsledky je uveřejněna na našem webu http://mtrebova.
charita.cz/.
Kolektiv pracovníků OCHMT

nová tabule. Třída je vybavena i digitálním mikroskopem s elektronickým okulárem s připojením k PC, 4 novými žákovskými mikroskopy,
kostrou člověka a dalšími výukovými pomůckami. Součástí přebudování této místnosti byla též
rekonstrukce podlahy (ta byla hrazena z vlastních zdrojů). Díky nové technice a celkové modernizaci učebny se zvýšila názornost výuky.
Vedení ZŠ Palackého 1351

Cestovatelský podvečer
Senior klub, který působí pod záštitou Oblastní charity Moravská Třebová, se vrací
k žánru, který měl úspěch v listopadu loňského roku. Na poutavé vyprávění o cestě
po západní Kanadě naváže nyní další cestovatelská beseda. V pondělí 11. února
od 17 hodin v klubovně muzea bude ing.
Dana Mikulková vyprávět o svých zážitcích
z Jižní Ameriky. Doplní ji zástupce Klubu
českých turistů pozvánkou na letošní domácí akce. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Sci-fi párty
Skalní příznivci science fiction se mohou
opět těšit. Až dosud si povídali například
o zaznamenaných projevech mimozemšťanů na Zemi, ale také o záhadách Marsu, Měsíce a Slunce. V příštím měsíci na to naváže
neméně lákavé téma Nostradamus. Tento
francouzský astrolog a lékař v 16. století předpovídal budoucnost lidstva do roku
3000. V pondělí 25. února od 17. hodin
ve velké klubovně domova důchodců bude
na programu film o roli proroků a vizionářů v dávných i dnešních společnostech.
Nabídka výtvarníkům
Moravskotřebovský Senior klub plánuje hodně dopředu. Na sklonku léta by chtěl uspořádat výstavu prací místních umělců – výtvarníků, malířů, keramiků, fotografů, sběratelů
kuriozit a tak podobně. Již nyní chce vyzvat
spoluobčany, kteří mají chuť představit svá
díla, aby se přihlásili. K tomu účelu si mohou
vyzvednout v Turistickém informačním centru na náměstí TGM č. 33 přihlašovací lístky,
vyplnit je a odevzdat tamtéž. Čas na to mají
do června. Bližší informace k tomu na tel.
čísle 777 691 903.		
(sl)

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí:
9:00-12:00	Rodinné a mateřské centrum
(RMC)
18:00-19:00	Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny
Středa:
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
13:30-17:30 Rodinné a mateřské centrum

Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka od 5 let)
Pátek:
15:30-17:30	Broučci (zábavné odpoledne pro
děti 3-7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let)
V době jarních prázdnin 4.-6. 2. 2013 bude ve
Sluníčku kreativní pobyt pro děti 1. stupně ZŠ.
Žádaná burza dětského zboží je plánována na březen, a to 11.-15. 3. příjem zboží, 18.-20. 3. prodej.

Zajímavosti
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Předvánoční období na základní škole Palackého
Tak jako každoročně i letos byl měsíc prosinec na
naší škole ovlivněn přicházejícími vánočními svátky. Ve třídách se konaly různé akce a proběhly vánoční aktivity, které doplňovaly „povinný školní
program“.
Adventní čas má své kouzlo pro děti i dospělé,
a tak se stalo pro naši školu již několik let tradicí,
že hned začátek adventu je spojen se Dnem otevřených dveří - pozvání rodičů, prarodičů, přátel a známých do svátečně naladěné školy. Ani letos tomu
nebylo jinak, novinkou byl vánoční jarmark, který
se konal tento den v prostorách šaten. Na jarmarku se hosté potěšili nápaditě ztvárněnými výrobky
a vánočními dekoracemi. Děti 1. stupně naší školy
se společně s vyučujícími připravovaly na tuto akci
velmi pečlivě. Jejich výrobky byly opravdu krásné
a především dělané s láskou. Kdo na jarmark při-

šel a něco si koupil, podpořil tím opuštěná zvířata
v záchranné stanici Zelené Vendolí, kam poputuje
část výdělku. Dne 13. a 14. prosince čekala žáky
1. stupně další akce tzv. TELEMOST - postupně
po ročnících jsme se spojili prostřednictvím telekomunikačního mostu (přes skype) s dětmi z naší
partnerské školy Jozefa Horáka v Banské Štiavnici.
I když nás technika trochu zklamala, přece jen jsme
si při vzájemném předvádění vánočních programů
opět uvědomili podobnost nejen našich jazyků, ale
i zvyků a tradic. Vánoční čas jsme si zpříjemnili
dalšími zajímavými činnostmi. Někteří vyučující
se svými žáky navštívili filmové představení Doba
ledová 4, jiní se v rámci sportování vydali bruslit,
či krmit zvířátka v lese. A v některých třídách se
raději věnovali tvoření ve vánočních dílnách.
Na 2. stupni proběhla soutěž o nejlépe vánočně

Nové metody prevence na Křižovatce
Naše škola aktivně spolupracuje s organizacemi
a institucemi, které se zabývají prevencí sociálně
patologických jevů – negativních forem chování. Nejrozsáhlejší spolupráci máme již mnoho let
s městskou policií, která na naší škole realizuje
zajímavé a podnětné besedy - práce a kompetence MP, právní vědomí, trestní právo a přestupky,
trestní zodpovědnost, domácí násilí, bezpečné
chování a BESIP. Často také využíváme služeb
Poradny pro rodinu Pardubického kraje Svitavy.
Děti absolvovaly ve Svitavách programy na téma
volný čas, vztahy mezi žáky a ohleduplné chování. Další odborná instituce, která škole pomáhá
v rámci prevence negativních forem chování,

je Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí
nad Orlicí. Žáci pracovali pod vedením odborníků z poradny na témata šikana a kamarádství.
Nově jsme začali využívat služeb Krajského ředitelství policie Pardubického kraje – preventivně informační skupiny. Žáci 9. třídy absolvovali
přednášku na velmi aktuální téma dnešní doby
Facebook – kyberšikana. A jaké byly reakce deváťáků na uvedenou besedu? „Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých rad týkajících se facebooku,
skypu, ICQ, což nás v dnešní době velice zajímá.
Bylo to zatím nejlepší téma, o kterém jsme ve
škole mluvili.“
Jarmila Olšovská, školní metodik prevence

Vánoční posezení s rodiči v mateřské škole Zvoneček
Jako už tradičně, před Vánocemi navštívil naši
školku Mikuláš s čertem. Nadílka probíhala ve
třídě Lištiček a Sluníček. Všechny děti přednesly
nějakou básničku nebo písničku. Fotily se s Mikulášem a držíce se jeho berly slibovaly, jak budou zase celý rok hodné. Letos poprvé projevily
děti přání vyfotit se také s čertem. Dětská odvaha
byla veliká, protože i nadílku rozdával čert a tak
se děti za ním vydaly a pěkně mu za nadílku poděkovaly. Děkujeme, čerte a Mikuláši za příjemně strávené dopoledne.
Adventní čas si děti zpříjemnily návštěvou pohádky Putování za vánoční hvězdou. Velmi pěkně
jsme se naladili na příchod Vánoc. Dětem se pohádka líbila, byla upravena humorným způsobem
a pozorné byly i malé děti. Je to pro nás svátek,
pěkně se obléknout a jít do divadla na překrásnou
pohádku. Pro rodiče jsme uspořádali jako každý
rok vánoční posezení spojené s programem, který jsme si pro ně přichystali. Oddělení Sluníček

mělo připravené moc hezké básničky a písničky
doprovázené paní učitelkou Míšou na klavír. Děti
v převlecích také zahrály pohádku Domečku kdo
v tobě přebývá? Dětem se vystoupení moc povedlo a měly z úspěchu velkou radost. Oddělení Lištiček, kde jsou větší děti, si pro rodiče přichystalo
průřez celého dne ve školce od rána do odpoledne
spojené s básničkami a písničkami. Nakonec rodiče jistě potěšil vánoční příběh, kdy děti v kostýmech nosily dary malému Ježíškovi do chléva.
Prostřednictvím krátkých veršů mu přály, předávaly své dary a zpívaly koledy. Nakonec se přišli
poklonit Jezulátku Tři králové. Nádhernou atmosféru jsme zakončili koledou Dej bůh štěstí. Děti
po skončení programu donesly rodičům dárečky,
které pro ně vyrobily. Popřáli jsme si s rodiči pěkné svátky a poseděli jsme u kávy a cukroví. Spolupráce rodičů s námi je velmi dobrá a my jim za
to děkujeme.
Učitelky MŠ Zvoneček Hana, Jana, Lenka, Míša

vyzdobenou třídu, porotě se nejvíce líbila třída 6.
A, která se umístila na prvním místě. V posledním
školním týdnu před Vánocemi prozářil třídy svit
vánočního stromečku, zpěv koled a milá atmosféra
vánočních besídek s rozdáváním dárečků. Žáci 6.
A připravili na část posledního předvánočního dne
pro své spolužáky v 1. A vánoční program – spolu
s dětmi si zatančili, zazpívali koledy, předvedli jim
prezentaci o vánočních zvycích a zahráli si s nimi
hry. Vše proběhlo v duchu kamarádství mezi „malými a velkými“ spolužáky. Opět se nám potvrdilo,
že smyslem školy není jenom učení, ale také výchova a celkové působení na dítě či dospívajícího
mladého člověka.
Romana Komoňová

Závěr roku v domově
pro seniory

Závěr roku 2012 v domově pro seniory byl obzvlášť
aktivní. V předvánočním čase náš pěvecký soubor,
který se skládá z klientů a zaměstnanců domova
pod vedením paní Jarmily Stejskalové nacvičil vánoční písně a koledy, s kterými jel potěšit klienty jiných domovů. Týdenní turné bylo zakončeno v naší
místní kapli, kde si naši obyvatelé i jejich blízcí
připomněli čas Vánoc. Vůně vánočního cukroví
se prolínala všemi odděleními. Upečené dobroty si
klienti vychutnali na vánočních kavárničkách, kde
jsme si všichni zavzpomínali a popovídali o různých zvycích a tradicích, které jsou typické pro Vánoce. Nechyběla ani silvestrovská kavárnička, kde
jsme si všichni vzájemně popřáli štěstí a zdraví do
nového roku 2013. Přejeme si a věříme, že tento rok
bude stejně hezký.		
Realizační tým

Mikuláš, andělé a čerti…

Ty všechny jste mohli potkat 29. 11. 2012 na základní škole na Kostelním náměstí. Již druhým
rokem pořádá naše škola pro děti akci Mikuláš.
Děti své putování za Mikulášem začaly ve vánočních dílnách, ze kterých si odnesly nazdobené perníčky a spolu se svými rodiči si vytvořily
ozdoby na stromeček. V nebi s andílky putovaly
po mráčcích a foukaly bublinky do oblak. Pro ty
odvážné tu bylo i peklo, kde si děti vyzkoušely,
jak těžkou práci čerti mají. Cílovou zastávkou
byl samotný Mikuláš, který dětem přichystal
zajímavé úkoly na interaktivní tabuli a skládání dárečků. Zaslouženou odměnou pro všechny
zúčastněné bylo rozsvěcení stromečku, zpívání
koled a bohatá tombola. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si přišli s námi zpestřit předvánoční čas.
Úspěšný rok 2013 přeje kolektiv učitelů ZŠ
na Kostelním náměstí

Dobrovolníci zrekonstruovali půl kilometru úzkokolejky
Dobrovolníci z celé České republiky v průběhu roku
2012 zrenovovali více než půl kilometru historické
úzkorozchodné dráhy. Na jaře dokončili generální
opravu první dopravní koleje ve stanici Nová Ves
u Kunčiny. Ta se nachází asi v polovině délky trati,
která se vine úbočím Hřebečského hřbetu z bývalé šamotky v Mladějově až do jedenáct kilometrů
vzdáleného důlního závodu na Hřebči nad Moravskou Třebovou. Kvůli nevyhovujícímu technickému
stavu navazujícího úseku výletní vlaky pro veřejnost
svou jízdu ve stanici Nová Ves prozatím končí. Aby
bylo možné obnovit provoz na trati v celé její délce,
pustili se v létě dobrovolníci do náročné renovace
třistametrového úseku u budoucí zastávky Josefka,

kterou se jim podařilo dokončit těsně před příchodem zimy. „Plánované prodloužení trasy výletních
vlaků až na Hřebeč, kterému jsme se touto rekonstrukcí přiblížili, je důležitým předpokladem pro oživení bývalého důlního areálu na Hřebči, vybudování
plánovaného hornického muzea i pro lepší propojení úzkokolejky s místní sítí naučných turistických
stezek,“ vysvětluje význam renovace Miloš Kopřiva
z občanského sdružení Průmyslové muzeum Mladějov, které úzkorozchodnou dráhu spravuje.
Dobrovolníci z Průmyslového muzea Mladějov
a Mladějovské průmyslové dráhy se kromě velkých
rekonstrukcí věnují celoročně také běžné údržbě
trati a vozidel nebo zajišťování vlastního provozu

úzkokolejky. Přestože všichni pracují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, příjmy z jízdného k pokrytí všech nákladů na investice do technické památky nestačí. „Bez grantu od Nadace OKD,
který jsme v roce 2012 získali, bychom si nemohli
opravy v takovém rozsahu dovolit,“ upřesňuje Miloš
Kopřiva.
Kontakty pro bližší informace: Marek Skalka, koordinátor projektu „Obnova mladějovské úzkokolejky v km 8,8 – 9,1“ marek.skalka@mladejov.cz, tel.:
607 977 166, Miloš Kopřiva, předseda společnosti Průmyslové muzeum Mladějov, milos.kopriva@
mladejov.cz, tel.: 737 844 429. Více informaci na
webových stránkách www.mladejov.cz.
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Sportovec regionu
Svitavska 2012
Jak už naznačilo lednové číslo MTZ,
z navržených nominací městských sportovců do okresní ankety v jednotlivých 11
vyhodnocovaných kategoriích postoupila
a ujala se jména tradiční. Nominanti byli
v kategorii jednotlivců, přičemž dosáhli
těchto výsledků:
MAČÁT Daniel (1970, travní lyžař, trenér) – 4. místo
KUCHAŘOVÁ Martina (1997, thaibox,
kickbox) – 2. místo
MAČÁT Václav ml. (1999, travní lyžař,
žák) – 5. místo
KOLOUCH Lukáš (1991, travní lyžař,
dospělý) – 4. místo
KÖNIG Leopold (1987, cyklista NetApp
– krajánek) – PRVENSTVÍ
LANGHAMER Marek (1994, lední
hokej, HC Pardubice, čs. reprezentant,
účastník MS 2012; mimořádný výkon) –
PRVENSTVÍ
V kolektivních sportech (bez určení pořadí):
VK TJ Slovan M. Třebová (1. liga, starší žákyně) – pomyslné 4. místo
HC SLOVAN Slovan M. Třebová (dorost, hokej) – ocenění (pomyslné 3. místo)
Mezi osobnostmi oceňující nejlepší sportovce regionu nechyběli ani tentokráte
zástupci města Moravská Třebová. Slavnostní akt v Tylově domě v Poličce měl
tradičně skvělou atmosféru.
(mt)

Jak na Nový rok,
tak po celý rok
Třebovští cyklisté zahájili konkrétní realizaci
svých plánů
Stala se jí už po osmnácté novoroční vyjížďka,
na níž se sešli členové CK, kunčinských čertů,
organizátoři jednotlivých závodů Cyklomana,
rodinné páry, ale i zcela nové tváře, včetně přespolních. Symbolický start byl opět na náměstí,
cyklisté si vzájemně popřáli a pak vyrazili volným tempem na obvyklou 20 km trasu v okolí
města. „Jsme předvoj těch, kterým to nevyšlo,
ale to přece nevadí, stejně se brzy všichni potkáme na dalších četných závodech,“ prozradil
„čert“ F. Pustina. Nezávodilo se. Třicetihlavý
peloton rychle či pomaleji se pohybujících cyklistů se sice brzy rozdělil, aby v cíli diskuze pokračovala v při teplém čaji. „Letos to byla naprosto pohodová vyjížďka, která musela všechny
potěšit. Možná mnohé adepty udolala bujará
nálada předcházející silvestrovské noci. Nicméně to bylo perfektní,“ podotkla pravidelná
účastnice Dita, což hlavní organizátor P. Brettschneider potvrdil. „Takže vzhůru do sportovního a cyklistického roku 2013, jehož naplněním
bude 12. ročník seriálu Cykloman 2013,“ popřál
všem M. Mička, prezident CK Slovan. Cyklistika má ve městě setrvalou, ba vzrůstající úroveň
a hlavně neustále virtuální zelenou.
(mt)
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Hokejisté znovu bojují o body
Hokejisté Slovanu zvládli první dvě části krajské
hokejové ligy s přehledem. Start v třetí fázi se
jim rovněž povedl, čtvrtfinále play-off mají jisté,
v současnosti jde tedy o dosažení co nejvýhodnější výchozí pozice.Velkou sílou slovanistů je
zatím střelecká údernost. Šedesát gólů ve druhé
části o tom svědčí nejlépe. Navíc ofenzivní síla
není soustředěna pouze na jeden útok, jedenáct
hokejistů dalo v této sezóně pět gólů a více, takže ať nastoupí ofenzivní řady v jakémkoli složení, tak každá z nich má ke střílení branek co říci.
V tomto směru může Třebové konkurovat málokterý z protivníků. Slovanisté se dosud prezentovali jako tým, jenž se může ucházet o nejvyšší příčky, což je naprosto reálné. Od posledního
primátu uplynuly již dva roky!
Z výsledků
HC Slovan – ZH Pardubice 4 : 1 (0:0,1:0,3:1)
Branky: Tregler, Řehulka, Polák, Koláček
V boji s houževnatým soupeřem-nováčkem rozhodla poslední třetina a větší vůle po vítězství.
HC Choceň – HC Slovan 6 : 2 (4:1,2:0,0:1)
Branky: Faltus, Řehulka
Přes bojovný výkon slovanisté na největšího favorita soutěže nestačili.
HC Slovan – HC Polička 10 : 2 (2:1,5:1,3:0)
Branky: Řehulka 2, Faltus, Peška 3, Maška, Kubín, Rak, Zeman
Utkání po celý čas probíhalo v domácí režii, hosté neměli šanci na lepší výsledek.
HC Slovan – HC Světlá n/S. 4 : 3 (0:2,2:1,1:0, P
1:0) Branky: Peška, Doseděl, Zeman, Rak
Po špatném začátku dohnali domácí ztrátu a nad
silným soupeřem zaslouženě zvítězili.
HC Chrudim – HC Slovan 6 : 2 (0:0,1:1,5:1)
Branky: Rajnoha, Kobza

Neukázněný výkon a stálé vylučování byly příčinou porážky.
Relativně úspěšně, tj. s ohledem na možnosti,
které naplňují, si vedou i další hokejové kategorie – junioři, dorostenci, obdobně lze hodnotit
i vystoupení žáků a přípravky.
KLJ (leden 2013)
HC Litomyšl - HC Slovan
3:1
HC Slovan - HC Polička
7:0
HC Slovan - HC Světlá n/S. 4 : 0
Průběžné pořadí: 4. místo: 19 12 0 1 6 71:46 37
bodů
Opětná účast mezi čtyřkou nejlepších týmů
v play-off je zcela reálná.
KLD (leden 2013)
HC Slovan - HC Polička
1:5
HC Slovan - HC Chrudim B 4 : 2
Průběžné pořadí: 6. místo: 18 9 0 2 7 65:76 29
bodů
Rovněž dorostenci vzhledem k nižšímu počtu
sehraných utkání mají šanci postupu do play-off.
V žákovský kategoriích se HC Slovan zúčastňuje mezikrajské ligy (Pardubický kraj + kraj
Vysočina). Po 1. části soutěže starší žáci (skupina B) skončili na 8. místě, mladší žáci mezi
devítkou účastníků byli pátí. Lednové výsledky potvrzují vzrůstající úroveň třebovských talentů.
Lednové výsledky
Starší žáci
HC Ledeč n.S. – HC Sl. M. Třebová
4:6
HC Spartak Pelhřimov – HC Sl. M. Třebová 6 : 3
Mladší žáci
HC Ledeč n.S. – HC Sl. M. Třebová
9:6
HC Spartak Pelhřimov – HC Sl. M. Třebová 4 : 8
(mt)

Šakalí hněv zůstal za očekáváním
Nejnovější sezóna moravskotřebovských futsalistů začala v listopadu 2012 prvním z 10 turnajů. Jich se průběžně zúčastňovala „třináctka“ přihlášených týmů, naplňující Východočeskou ligu.
Jestliže Šakalí hněv začal sice rozpačitě, nicméně nadějně, s přibývajícími turnaji a počtem zápasů bodový zisk narůstal jen zvolna, závěr lze
označit za nepovedený. Před posledním turnajem byla „třebovská smečka“ na 10. místě pouhé
dva body na pátého v tabulce a bonusem menšího počtu zápasů. Ani dobrá předsevzetí a bojovný výkon nestačil na relativně slabší soupeře.
Z výsledků posledních turnajů:
Šakalí hněv - Ontario Týniště n/O.
4:4

Volejbalový turnaj

Dne 19. 1. 2013 se uskutečnil již 20. ročník tradičního volejbalového turnaje MORAVSKOTŘEBOVSKÉ PRASE. Zúčastnilo se jej 10 družstev z blízka i daleka. Našimi soupeři se stala 2
družstva z Mostu, Litvínova, Pardubic, Trnávky,
Žichlínku, Vranové Lhoty a 2 družstva ze Slovenské republiky. Turnaj proběhl v prostorách
tělocvičny ISŠ. Tímto děkujeme panu řediteli
Miloši Mičkovi za milou spolupráci. Organizační stránku měla na starost paní Magda Srncová,
které všichni účastníci děkují za úspěšný průběh
celé akce. Jedná se o volejbalový turnaj, ve kterém jde o velice výborné sportovní výsledky, ale
i o setkání lidí, kteří si rozumí nejen po sportovní
stránce, ale i lidské stránce-přátelství. V letošním
roce si cenu starosty za I. místo odvezli hráči
z Litvínova. Velký dík patří i sponzorům, kteří
věnovali ceny. Doufáme, že se za rok zase všichni setkáme.
Za ASPV Jana Šimonová

Šakalí hněv - Tisako Tisová		
5:5
FC Družba V. Mýto - Šakalí hněv
5:3
Šakalí hněv - Kašna Vraclav		
1:0
FS Sádek - Šakalí hněv		
1:2
Pardál D. Újezd - Šakalí hněv		
5:1
Jokers Novabrik Polička - Šakalí hněv
3:2
Tisako Tisová - Šakalí hněv		
1:1
Šakalí hněv - Kašna Vraclav 		
4:1
Šakalí hněv - Zanzibar Lanškroun
3:2
FS Sádek - Šakalí hněv 		
5:1
Gól: Gallik
SK Vraclav - Šakalí hněv		
4:2
Góly: Gallik, Müller
Ontario Týniště n/O. - Šakalí hněv
3:5
Góly: Gallik 2, Matoušek, Němec
Pardál D. Újezd - Šakalí hněv		
4:3
Góly: Gallik 2, Matoušek
To vše stačilo v konečném zúčtování pouze na
9. místo, což je zcela jistě zklamání i ústup ze
slávy (při svém prvním startu skončil tým pátý!).
V další části soutěžní sezóny se nejlepší pětka
utká o přebornický titul a postup, mnohé z dalších týmů, včetně Šakalího hněvu se zúčastňují
Českého poháru.			
(mt)
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Program činnosti
Klubu českých turistů
na měsíc únor

2. 2. Lyžařská vyjížďka Po Hřebečském
hřbetu. Sraz přihlášených ve 13 hod. na
parkovišti u Penny Marketu (doprava osobními auty). Zajišťuje P. Harašta.
9. 2. Účast na DP Opatovické šmajd – trasy: 10, 19, 24, 28 km – start: Velké Opatovice, Hospoda ho Jakobů (u autobus.
nádraží), pořadatel: KČT Malá Haná V.
Opatovice. Podrobnější informace na www.
smajd.webnode.cz. Sraz na autobusovém
nádraží v 6:25 hod., odjezd linkového autobusu 6:30 hod. Návrat autobusem v 13:23
hod. nebo 15:35 hod. (odjezdy autobusů
v 12:42 a 14:55 hod. z V. Opatovic). Zajišťuje L. Weinlich.
13. 2. Schůze odboru turistiky v klubovně
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc březen 2013, zahájení příprav
na Vandr skrz M. Hanó.
16. 2. Pro členy KČT autobusem Po lyžařských trasách v okolí Českých Petrovic
v rozsahu dle vlastního uvážení. Jízdné 70
Kč. Přihlásit se lze u E. Kolaříkové (kontakt: tel: 723 944 230, e-mail: milakolarikova @seznam.cz) do 13. 2. 2013. Odjezd přihlášených zájemců v 8 hod. z autobusového
nádraží, předpokládaný návrat v 17 hod.
V měsíci únoru budou v případě příznivého počasí každou středu a neděli uskutečňovány vycházky do okolí. Pravidelný sraz
zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz.

Atletické ligy byly
rozlosovány
Zatím vládne zima, ale typicky letní sporty nezahálejí. Také atleti, kteří dokázali obhájit v dramatické
koncovce loňské soutěže druholigovou příslušnost,
spřádají plány na podobný úspěch. Nebudou to mít
ovšem nikterak snadné. Český atletický svaz rozlosoval soutěže roku 2013 – v druholigové skupině C
(počet účastníků byl z 8 týmů snížen na 6) budou
konkurenty AK M. Třebové: Nové Město nad Metují, TJ Svitavy (nováček), Hvězda SKP Pardubice
B, Ústí n/Orlicí, Chrudim a nováček TJ Svitavy.
Poslední čtyři jmenované budou mít výhodu domácího prostředí, neboť budou jednotlivá kola (květen-září) na svých stadionech pořádat. Nicméně
také moravskotřebovští atleti jsou schopni závodnicky posílit, důkladně fyzicky i psychicky se připravit, aby své fanoušky a sebe nezklamali. (mt)

Třebovští šachisté dále válcují své soupeře
V krajském přeboru II. třídy, skupina Východ si
nadmíru úspěšně počínají nadále šachisté Slovanu M. Třebová. Ani v dalších dvou kolech nenašli
dosud přemožitele a vážně pomýšlejí na návrat do
vyšší soutěže (KP I. třídy).
Výsledky:
5. kolo: Slovan Moravská Třebová – ŠK Svitavy
B 8:0 (Kotva – Křeček 1:0, Meleshko – A. Kruši-

na 1:0, Grepl – Navrátil 1:0, Chvojka – Vodička
1:0, Sojma – Čuma 1:0, Endl – Ambrožová 1:0,
Glöckner – Hábík 1:0, Nečesánek – Dvořák 1:0)
6. kolo ŠK Dolní Čermná – Slovan Moravská
Třebová 1:7 (Kotva, Meleshko, Sojma, Nečesánek, Chvojka a Glöckner 1, Grepl a Adámek 0,5).
Pořadí: 1. Moravská Třebová (18), 2. Polička B
(15), 3. Ústí nad Orlicí C (12)		
(mt)
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Třebovští mladí lyžaři po létech bojují na sněhu
Po několika letech se podařilo vychovat lyžaře,
kteří se postavili na start závodu ve sjezdovém
lyžování. Dva reprezentanti TJ Slovan Moravská
Třebová bojovali 6. 1. 2013 o první body v Orlickém poháru na svahu v Červené Vodě. Přes nepřízeň počasí, která panovala na začátku roku a rovněž v průběhu závodu, se organizátorům podařilo

připravit kvalitní trať a dvě stovky lyžařů mohly předvést svoje umění. Za náš oddíl nastoupila
Klára Svozilová a Adam Weinlich. Vzhledem ke
skutečnosti, že to byl jejich první start v zimních
závodech, vyrazili především sbírat zkušenosti. V nabité konkurenci ostřílených závodníků z oddílů z Říček, Deštného, Čenkovic, Ha-

vlíčkova Brodu, Brna, Zlína a dalších rozhodně
nebyli pouze do počtu. Ve svých kategoriích sice
nebojovali o místa nejvyšší, ale jejich ztráta nebyla velká a je příslibem do budoucna. Závod
nám potvrdil, že naše cesta je správná a i v našich podmínkách můžeme vychovat kvalitní lyžaře.			
Daniel Mačát

Předání titulů našim střelcům
11. 1. 2013 byly na radnici v Moravské Třebové z rukou pana starosty Miloše Izáka oficiálně předány tituly SVAZU BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
udělené na VII. kongresu v závěru loňského
roku. Jedná se o ocenění sportovců z řad mládeže a trenérů za období 2009–2012. Z celkem udělených osmi titulů putovala do střeleckého klubu mládeže SBTS v Mor. Třebové
čtyři ocenění. Titul nejlepšího sportovce svazu v mládežnických kategoriích získali: Sára
Šmedková (sBTS MT - Křenov), František

Přidal (sBTS MT – do 18 let) a Matěj Piňos
(sBTS MT – nad 18 let). Tituly byly uděleny
za výsledky v mistrovských závodech STŘELBA Z LASEROVÉ PUŠKY, STŘELECKÝ
VÍCEBOJ MLÁDEŽE ZE VZDUCHOVÝCH
ZBRANÍ - puška a pistole a mezinárodní
BRANNÝ VÍCEBOJ MLÁDEŽE. Titul nejlepší trenér mládeže svazu získal Tomáš Přidal
- hlavní trenér mládeže sBTS Mor. Třebová.
To, že má sportovní střelba mládeže takové
úspěchy je odrazem dobrého zázemí a materiálního zabezpečení v našem městě.
(mt)

Stolní tenisté s kolísavými výsledky
Poslední měsíc nesvědčil příliš moravskotřebovským
stolním tenistům. Jestliže v první fázi soutěže (divize
PK) si vedli velmi obstojně a pohybovali se v popředí tabulky, z posledních pěti zápasů (dlužno podotknout, že se silnými soupeři) nedokázali získat ani bod
a v desetičlenné tabulce se propadli do samého středu.
Výsledky:
Steinerova Choceň – Slovan MT A		
10:4
TTC Ústí n/O. B – Slovan MT A		
10:5
Borová A – Slovan MT A		
10:4
KST Linea Chrudim A – Slovan MT A
10:6
Slovan MT A – Litomyšl A		
4:10
Průběžné pořadí:

6. místo 14 4 3 7 0 100:113 25 bodů
Opačný vývoj zaznamenal rezervní celek Slovanu MT
B. Ten své výsledky ve vyrovnané krajské soutěži I.
třídy (skupina B) od počátku vylepšoval, na konci ledna 2013 byl na 5. místě.
Výsledky:
Slovan MT B – Řetová 		
10:4
Slovan MT B – TTC Ústí n/O. D		
10:4
Slovan MT B – Litomyšl B		
10:4
Slovan MT B – Sedlec A		
6:10
Slovan B – Svitavy A			
5:10
Průběžné pořadí:
5. místo 14 7 0 7 0 107:107 28 bodů
(mt)

Fotbalová příprava v plném proudu
Fotbalisté nemají na růžích ustláno. Kromě starších
žáků v KP a B týmu v krajské 1. B třídě musejí jednotlivá družstva dohánět bodové ztráty na nejlepší
celky. Využívají k tomu náročné zimní přípravy, zaměřené zejména na fyzickou odolnost hráčů. Prostředkem je zatím pravidelný vícefázový trénink
v tělocvičně, příp. posilovně, zaměřený zejména na
zvýšení fyzické kondice jednotlivých hráčů. TE-TA
prvky hry, potažmu rozvoj střelecké potence přijdou na řadu při externích zápasech na zimním turnaji v Boskovicích (8. ročník Artézia Cup). Od konce ledna do zahájení soutěží budou soupeřem SKP
Slovan (kombinovaný A+B tým) mj. celky Kuřimi,
Blanska, Svitav B, Kunštátu, Rájce-Jestřebí ad.

Samozřejmě, že zimní přípravu nevynechávají
ani mládežnické kategorie. A dlužno podotknout,
že účast na halových turnajích berou mladí fotbalisté velmi odpovědně a prestižně. Dokladem
může být např. přípravka, která důstojně reprezentovala na turnaji DATOP Cup ve Svitavách.
V konkurenci svitavských a poličských adeptů
fotbalu (vždy A+B tým) dělily pouhé čtyři minuty
třebovské fotbalisty od celkového prvenství. Ve
finálovém duelu prohráli s Poličkou A 2:1. Nejlepším hráčem byl vyhlášen J. Málek (SKP M.
Třebová).
Výsledky: M. Třebová – Svitavy A 4:1, Svitavy
B 7:1, Polička B 5:1, Polička A 1:2 (1:0).
(mt)

Volejbalistky neztrácejí dobrou formu
Boje našich děvčat VK Slovan v 1. lize kadetek,
které jste měli možnost sledovat v hale moravskotřebovského gymnázia (19. 1. 2013) ukončily základní část probíhající soutěže.V základní skupině
bylo odehráno dvacet zápasů a právě dvojnásobná
výhra v posledním kole nad Novým Jičínem A znamená poprvé v historii klubu postup mezi nejlepších
šest celků - do bojů o postup do kvalifikace extraligy kadetek a zároveň o vytoužené medaile. V nadstavbové části (společná skupina C a D) budou nyní
volejbalistky soupeřit s celky z volejbalových klubů

Prostějova, Kroměříže a Brna a jak sama poznamenala pokusí se všechny pořádně potrápit.
Tabulka po základní části:
(p. družstvo utkání V P K sety míče body)
1. TJ Sokol Šternberk 20 20 0 0 60:3 1564:1000 60
2. TJ Svitavy 20 13 7 0 44:31 1680:1497 38
3. TJ Slovan Moravská Třebová 20 11 9 0 41:36
1648:1564 31
Postup doslova vydřely hráčky:
Danča Mašková – kapitánka, smečařka Nikča
Greplová – univerzálka, Terka Hájková – smečař-

Tým třebovských střelců

Foto: archív

Sportovní únorová
pozvánka

Hokej
KLM (3. část)
10. 2. 17:00 HC Slovan - HC Chrudim
Poté začíná 4. část soutěže - play-off: čtvrtfinále, semifinále a finále.
Hracími dny jsou:
a) č tvrtfinále: 12. 2 a 14. 2., případně 17. 2.
(třetí zápas)
b) semifinále: 19. 2., 21. 2, případně 24. 4.
(třetí utkání)
c) o 3. místo: 3. 3. a 10. 3.
d) finále: 3. 3., 5. 3., 7. 3., 10. 3., 12. 3.
14. 2.	19:00 HC Slovan - soupeř bude znám
až po skončení 3. části
KLJ
2. 2. 20:00 HC Slovan - HC Chotěboř
9. 2. 20:00 HC Slovan - HC Choceň
Play-off: se hraje v termínech 12.-16. 2., případně 23. 2. (třetí zápas). O zahajovacím rozhodne umístění po základní části. Předpoklad
pro HC Slovan:
16. 2. 20:00 HC Slovan - HC Chotěboř (4-1)
9. 3. 20:00 HC Slovan (o třetí místo)
KLD
3. 2. 17:00 HC Slovan - HC Chotěboř
Další účinkování v play-off je závislé na tom,
zda se tým probojuje na 4. místo (šance je reálná, i když…). V tom případě by šlo o zápas
s HC Choceň 17. 2. (eventuálně 24. 2.=třetí
zápas), následně o zápas o 3. místo 3. 3. 2013.
Stolní tenis
16. 2. 9:00 Slovan MT B - Č. Třebová A
13:30 Slovan MT B - TTC Ústí n/O. C
ka, libero, Marťa Říkovská – smečařka, blikačka,
Anička Cvrkalová – blikačka, Marťa Školařová –
nahrávačka, Áďa Gerišerová – smečařka, blikačka,
Denča Hošová – smečařka (hostování) a Hanka Rozehnalová – univerzálka, nahrávačka (hostování).
Gratulujeme k dalšímu zviditelnění města Moravská Třebová na sportovním poli. Obdiv patří i trenérské dvojici Richard a Marie Adamovi.
(mt)
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