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Prioritní investiční akce v roce 2009
Vedení města v roce 2009 zahájí  realizaci tří 
projektů, které představují celkovou investici ve 
výši 480 milionů korun. Peníze na financování 
těchto rozvojových projektů města chtějí získat 
z evropských fondů. 

Dle harmonogramu projektu by mělo být zahájeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby v měsíci 
květnu 2009 s tím, že zahájení samotných prací se 
předpokládá v měsíci září 2009,“ řekl vedoucí 
investičního a regionálního rozvoje Tomáš 

Mačát a dodal: „Součástí projektu je vybudování 
východní tribuny zimního stadionu, sociálního 
zázemí, parkoviště, fitness centra, sauny a spinning 
centra. V neposlední řadě se tyto úpravy budou 
týkat i bezpečnostního opatření, kdy bude zřízen 
evakuační požární systém s rozhlasem a zlepší se 
odvětrávání haly pro vyšší bezpečnost návštěvníků 
i samotného zimního stadionu.“ Předpokládané 
celkové investiční náklady dosahují částky 
64 milionů korun. Z toho na objekt přístavby 
a východní tribuny připadne 57,5 mil. korun a na 
rozšíření parkovacích ploch 6,5 mil. korun. Záměr 
je přijatelný z hlediska dotačních podmínek 
Regionálního operačního programu NUTS II Se-
verovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. Ve-
dení města předpokládá, že výše dotační podpory 
by mohla dosáhnout přes sedmdesát procent.
Menší, co do objemu financí, ale velmi významný 
pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti 
Českomoravské pomezí je projekt Hřebečské důlní 
stezky, na který třebovští dostali dotaci z fondů EU. 
„Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty 
do regionu a zviditelní město. Realizace projektu 
bude stát 11 milionů korun,“ sdělil Mačát.  V této 
chvíli probíhá výběrové řízení na dodávku prací, 
komplexní grafické práce a publicitu projektu. 
Samotné práce budou zahájeny v dubnu 2009, kdy 
bude na Hřebči vybudována vyhlídková plošina 
a vyhlídková věž.
Jedním z významných cílů strategického plánu 
rozvoje města je také příprava nových lokalit 
určených pro bydlení. „V roce 2009 by mělo být 
připraveno k prodeji prvních 9 stavebních parcel 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jevíčská. 
Postupně se připravují další lokality (Strážnické-
ho, Jihozápad, Třešňová alej, Udánský kopec) 
s tím, že v roce 2010 by mohlo přibýt dalších 
17 parcel v lokalitě Strážnického,“ informoval 
Václav Mačát a dodal: „V roce 2009 se také 
pokusíme získat dotaci na realizaci další etapy 
regenerace panelového sídliště Západní. Samo-
zřejmostí je pokračování v opravách komunikací 
pro pěší, havarijních úseků na městské kanalizaci, 
objektů školských zařízení a vybraných památek.“
V tomto roce se občané a návštěvníci Moravské 
Třebové dočkají otevření rozhledny na Pastvisku, 
která bude slavnostně zpřístupněna 20. června 
2009 v rámci Městských slavností. 
Pokračovat se bude v dalších etapách rekonstrukcí 
dvorních traktů a budou zahájeny práce na 
úpravách prostor v lokalitě Piaristická, kde 
vzniknou nové parkovací plochy a pěší komu-
nikace. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

„V uplynulých dvou letech jsme investovali mnoho 
času a nemalé finanční částky do příprav nových 
projektů, které jsou v souladu s aktualizovaným 
strategickým plánem rozvoje města do roku 2020,“ 
říká místostarosta města Václav Mačát . 
Prioritním a finančně nejnáročnějším projektem 
města je Projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, 
Boršova, Anenského Údolí a modernizace čistírny 
odpadních vod. „V současné době je dokončována 
projektová dokumentace pro stavební povolení. 

Kolkop. Rozpočet tohoto projektu je tři sta 
devadesát dva miliony korun, na který vedení 
města žádá z Operačního programu Životní 
prostředí. 
Zahájena bude také dostavba zimního stadionu. 
„Cílem projektu je vytvoření komfortnějšího 
zázemí pro diváky, pro výkonnostní i rekreační 
sport, zvýšení kapacity stadionu a rozšíření a zkva-
litnění nabídky pro volnočasové aktivity. Občané 
města se dočkají také lepších provozních podmínek 
stadionu,“ sdělil místostarosta města Václav 

Leden je každoročně startovacím měsícem pro 
veletrhy cestovního ruchu, které jsou jedním       
z důležitých nástrojů pro nalákání návště-
vníků do našeho města. Ve spolupráci se 
svazkem Českomoravské pomezí, jejichž 
členem je i město Moravská Třebová, Destinační 
společností Východní Čechy a s místním 
informačním centrem se i letos informace a ma-
teriály o Moravské Třebové dostanou na 
nejvýznamnější české i zahraniční veletrhy. 
Prvním významným veletrhem v roce je 
brněnský Regiontour, který se koná od 15. do 18. 
ledna. Zde Třebová představí novu zámeckou 
expozici, která bude zejména pro milovníky 
historie a ponese název Poklady Moravské 
Třebové. Zástupci města budou na veletrhu 

prezentovat nejen krásy Moravskotřebovska      
a Jevíčska, ale i nejnavštěvovanější expozice na 
zámku „Středověkou mučírnu“ a „Alchy-
mistickou laboratoř Mistra Bonaciny“, které na 
výstavištích bude propagovat sám mistr kat         
s mučícími nástroji. Po Regiontouru nás bude 
ještě čekat 5. – 8. 2. Holiday World a v březnu 
Dovolená v Ostravě. Do vzdálenějších lokalit 
pošleme opět alespoň propagační materiály. 
Tímto způsobem budeme naše město prezento-
vat v Olomouci, Jablonci n.Nisou, Hradci 
Králové a v zahraničí v Utrechtu, Vídni, 
Bratislavě, Drážďanech, Mnichově, Berlíně, 
Moskvě, Varšavě, Kyjevě, Poznaňi a Lipsku.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města 

Startují veletrhy cestovního ruchu
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Finanční odbor v roce 2009 již nebude 
rozesílat držitelům psů složenky na úhradu 
stanoveného poplatku. Občané mohou 
poplatek bez předchozího upozornění složit   
v hotovosti do pokladny Občanského 
informačního centra (OIC) se sídlem na ul. 
Olomoucká 2 nebo do pokladny odboru 
finančního se sídlem na nám. T.G. Masaryka 
29, popř. je možné si složenku na úhradu 
poplatku na těchto místech vyzvednout 
osobně. Úřednice městského úřadu budou 
občany o vyměřené výši poplatku informovat 
přímo na přepážkách před vlastní úhradou. 
Další formou úhrady je možnost bezhotovost-
ního převodu na účet města Moravská 
Třebová vedený u Komerční banky a.s. číslo 
účtu 19-1929591/0100 nebo u České 

Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje, Oblastní kancelář Svitavy, upozorňuje na 
změnu sídla a adresy! Najdete nás v multifunkč-
ním centru Fabrika, na adrese Wolkerova alej 
92/18, 568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, 
tel.: 461 619 865, 605 700 635, fax: 461 619 947, 
e-mail: Svitavy@khkpce.cz, InMP - tel.: 461 313 
056, 724 613 968, fax: 461 616 984, e-mail: 
BacovaL@inmp.cz. Úřední hodiny Oblastní 
kanceláře Svitavy: pondělí - pátek 8:00-
12:00/13:00-16:00 hod., úřední hodiny 
Informačního místa pro podnikatele: pondělí, 
středa, čtvrtek 8:00-12:00/13:00-16:00 hod. 
Hospodářská komora připravuje nové služby od 
ledna 2009 na Kontaktních místech veřejné 
správy – Czech POINTu. Kromě již poskytova-
ných výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru 
nemovitostí, Živnostenského rejstříku a Rejstříku 
trestů, se bude jednat o výpis z registru řidičů, 
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů     
a podání do registrů MŽP. U hospodářské komory 
lze také podat stížnost a obdržet základní 
informaci o řešení mimosoudních spotřebitel-
ských sporů a v rámci služeb poskytovaných 
Informačními místy pro podnikatele lze získat 
informace o programech podpory MSP a dota-
cích EU.

CO VŠECHNO BYSTE MĚLI VĚDĚT 
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás seznámili 
se vším podstatným, co byste měli vědět o poplatku za 
komunální odpad. V prvním díle 
Vás seznámíme s obecnými věcmi 
a v dalších bychom se chtěli 
věnovat sankcím, doručování       
a vracení přeplatků.
I když se poplatek za komunální 
odpad zavedl již v roce 2001, dle 
našich zkušeností stále mnoho lidí 
nemá dostatek informací. A proto jsme se rozhodli 
Vám poplatek trochu přiblížit. 
Poplatek hradí každá fyzická osoba s trvalým 
pobytem na území města Moravská Třebová ( tzn. i ta, 
která se zdržuje a to i celoročně na území jiného města) 
a fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci. Tento poplatek se 
hradí v Občanském informačním centru na ul. 
Olomoucká 2, na odboru majetku města a KH 
(kancelář č. 22), nebo bankovním převodem na     
čísla účtů 19-1929591/0100 a 19-1283386349/0800. 
O variabilní symbol je možné požádat telefonicky na 
číslech 461 353 145 nebo 461 353 138, nebo napsat e-
mail: hmatyasova@mtrebova.cz, mrehurkova@mtre-
bova.cz . Pokud Vám byl variabilní symbol přidělen 
např. pro platbu za komunální odpad v roce 2006, pak 
Vám tento zůstává a můžete jej použít na úhrady 
komunálního odpadu i v dalších letech. Poplatek je 
splatný vždy k 31. 3. kalendářního roku. Pokud výše 
poplatku přesáhne 600,- Kč, je možné si poplatek 
rozdělit na dvě splátky. První je nutno uhradit do 31. 3. 
a druhou do 30. 9. kalendářního roku. Osvobozeno od 
poplatku je např. třetí nezaopatřené dítě v rodině, 
osoba, která se zdržuje v příslušném kalendářním roce 
nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České 
republiky, osoby, které jsou umístěny v ústavech 
sociální péče a v LDN, které jsou mimo území města 
Moravská Třebová, osoby, které jsou hlášeny na 
adrese ohlašovny Městského úřadu Moravská 
Třebová. Dále náleží 50% úlevy pro osoby starší 80 
let. Výše poplatku se každoročně mění a stanovuje se 
obecně závaznou vyhláškou. Poplatek pro rok 2009 
zůstává ve stejné výši jako v loňském roce tj. 492,- 
Kč/osoba. Vyhláška, která stanovuje výši poplatku 
pro rok 2009 je OZV č.5/2008 a naleznete ji na 
stránkách města http://www.mtrebova.cz/radnice/vy-
hlasky-a-narizeni

Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Změna v úhradách poplatku za psa
spořitelny a.s. číslo účtu 19-1283386349 
/0800. Při této formě úhrady si však musí 
poplatník předem vyžádat variabilní symbol 
na odboru finančním nebo v Občanském 
informačním centru. Požádat o přidělení 
variabilního symbolu lze osobně, telefonicky 
(tel. 461 353 111, 461 353 123) nebo elektr. 
poštou (adresa: posta@mtrebova.cz).
Poplatek je splatný jednorázově do 30. 4. 
2009 nebo, v případě ročního poplatku 
vyššího než 500 korun, ve dvou splátkách,  
a to do 30. 4. 2009 a do 30. 9. 2009. Poplatní-
ci, kteří platili poplatek za psa v předchozích 
letech převodem z účtu, mohou využít již 
přidělený variabilní symbol i pro rok 2009.

Mgr. Ing. Dana Buriánková,
vedoucí finančního odboru

Moravskotřebovští zastupitelé na svém řádném 
zasedání dne 29. 11. 2008 schválili každoroční 
udělování Ceny města Moravská Třebová. Toto 
ocenění by se mělo stát jednou z významných 
aktivit města pro příští roky. Jedná se o cenu, jež 
bude udělována fyzické osobě, která svou 
mimořádnou činností a aktivitou přispěla v da-
ném roce v nejrůznějších oblastech významně   
k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho 
obyvatel.  
„Obdobná anketa je vyhlašována v mnoha 
městech České republiky a u občanů má velmi 
pozitivní odezvu. Stala se téměř všude tradicí. 
Proto jsem rád, že se  nám ji v zastupitelstvu 
města povedlo prosadit a doufám, že získá ohlas 
i u našich občanů,“ řekl starosta města 
Moravská Třebová Josef Ošťádal. 
Cena města se bude udělovat vždy v průběhu 
měsíce července následujícího po roce, za který 
byl předložen návrh na udělení ceny. Tento 
termín souvisí s výjimečnou výsadou - právem 
pečetit  červeným voskem, které městu udělil 
28. července 1518 král Ludvík Jagelonský. 
„Právo pečetit červeným voskem mělo v té době 
jen málo měst. Například Svitavy tuto výsadu 
získaly až v roce 1606. Červeného vosku užíval 
pouze panovník, úřady královské, vyšší 
duchovenstvo, příslušníci panského stavu a také 
královská, později i významnější poddanská 
města,“ vysvětlil předseda památkové péče 
Miloslav Kužílek.
Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve 
zvlášť výjimečných a odůvodněných případech 
může být cena města udělena i více osobnostem 
současně. Nebude udělována In memoriam       

Cena města Moravská Třebová
a pokud nebude v daném kalendářním roce 
navržena osobnost, která by splňovala 
podmínky pro udělení ceny. Cenu města 
představuje výtvarné dílo se znakem města 
Moravská Třebová a pamětní listina, která 
stvrzuje udělení ceny města.
Návrh na udělení ceny města může předložit 
každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové, a to 
pouze písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště navržené 

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

osobnost navrhována
d) charakteristiku přínosu a významu díla 

nebo aktivity navrhované osobnosti pro 
město Moravská Třebová

e) kontaktní údaje navrhovatele (jméno, 
příjmení, název práv. osoby, adresa, 
podpis).

Občané města svého favorita na udělení Ceny 
města Moravská Třebová pro rok 2008 mohou 
nominovat do 28. února 2009 osobně na 
Občanském informačním centru, ul. Olo-
moucká č.o. 2 nebo u tiskové mluvčí města na 
nám. T. G. Masaryka č.o. 29 v Moravské 
Třebové. Popřípadě zaslat e-mailem na  adresu 
cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh bude 
vyřazen. Přesná pravidla k udělení Ceny města 
naleznete na webových stránkách města v ko-
lonce Události.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

L E D E N  2 0 0 9

Služby hospodářské komory
nově z Fabriky

Komunální odpad

Přípravy dostavby kanalizace a modernizace ČOV pokračují…
Město Moravská Třebová pokračuje v 
projekčních přípravách investiční akce 
„Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova, 
Anenského Údolí a modernizace čistírny 
odpadních vod (ČOV)“. V březnu 2008 bylo 
vydáno územní rozhodnutí, na jehož základě 
byla zpracována a podána žádost o dotační 
podporu z Operačního programu Životní 
prostředí, vyhlášeného Ministerstvem životního 
prostředí prostřednictvím Státního fond 
životního prostředí České republiky prioritní 
osy 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruk-
tury a snižování rizika povodní, oblast podpory 
1.1 – snížení znečištění vod, podoblast 1.1.1 – 
snížení znečištění z komunálních zdrojů 
znečištění. V současné době je dokončována 
projektová dokumentace pro stavební povolení. 
Dle harmonogramu projektu by mělo být 

zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby   
v měsíci květnu 2009 s tím, že zahájení 
samotných prací se předpokládá v měsíci září 
2009. Projekt se zaměřuje na modernizaci 
čistírny odpadních vod, která nesplňuje 
požadavky platné legislativy v parametrech 
vypouštěných odpadních vod. Modernizace 
bude probíhat za plného provozu a bude se týkat 
jak stavebních úprav, tak výměny technologie. 
Celkové rozpočtové náklady na modernizaci 
ČOV činí 87 milionu korun. Druhou částí 
projektu je dostavba kanalizačních stok a ve-
řejných částí přípojek v městských částech 
Udánky, Sušice, Boršov a Anenské Údolí. 
Celková délka stok činí 17.725 m a výstavba si 
vyžádá náklady 223 milionu korun.

Ing.Tomáš Kolkop,
Odbor investičního a regionálního rozvoje
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Destinační společnost Východní Čechy funguje od 
ledna 2008 a jsou zde zastoupeny všechny významné 
subjekty v oblasti cestovního ruchu, tzv. hlavní hráči 
na trhu a destinační managementy jednotlivých 
turistických oblastí Pardubického kraje. Své zastou-
pení zde mají Českomoravské pomezí a Kralický 
Sněžník. V příštích letech se uvažuje ještě o při-
stoupení Chrudimska, Hlinecka a Pardubicka. „Každý 
rok se snažíme zaměřit v našem kraji na nějaký 
zajímavý region či turistickou oblast a na nějaké 
zajímavé téma. Na rok 2009 bylo vybráno téma 
Českomoravské pomezí a jako „tematické podtéma“ 
památky a historie. Pro rok 2009 bude těžištěm naší 
práce zviditelnění Českomoravského pomezí a nalá-
kání turistů na atraktivity našich památek,“ uvedla 
ředitelka společnosti Alena Horáková. 
Společný projekt „Propagace oblasti Českomoravské 
pomezí“ zahájila města Moravská Třebová, Svitavy, 
Litomyšl, Polička a Vysoké Mýto podpisem smlouvy 
o vytvoření svazku obcí s názvem Českomoravské 
pomezí jednání o potřebě spolupráce v rozvoji 
cestovního ruchu. Byl to významný krok, který právně 
ukotvil několikaměsíční intenzívní spolupráci těchto 
měst v oblasti cestovního ruchu v turistickém regionu 
vymezeným územím okresu Svitavy a mikroregionu 
Vysokomýtsko. Na tento projekt byla podána 
prostřednictvím města Svitavy žádost o finanční 
podporu Evropské unie a uspěla. Na projekt ve výši    
1 335 222 Kč, který obsahuje mimo jiné vytvoření 
loga oblasti, výrobu uceleného balíčku propagačních 
materiálů včetně mapy, propagaci oblasti na veletrzích 
cestovního ruchu a vytvoření internetových stránek 
přispěla 75% ze Společného regionálního operačního 
programu Evropská unie a 15% Pardubický kraj.
Největšími lákadly pomezí, která by měla v příštím 
roce podle Horákové přitáhnout do regionu turisty, 
jsou města Litomyšl a Polička ve spojitosti s důle-
žitými daty, jakými jsou např. výročí narození 

Destinační společnost Východní Čechy
se zaměří na atraktivity Českomoravského pomezí

skladatele Bohuslava Martinů či 750 let od povýšení 
Litomyšle na město. Vedle kulturního dědictví hrají 
důležitou roli také přírodní krásy regionu, které sem 
táhnou především rodiny s dětmi, cyklisty i milovníky 
pěší turistiky. V povědomí turistů také doposud 
nezakořenila historická města jako Vysoké Mýto        
a Moravská Třebová. I když návštěvnost moravskotře-
bovského zámku, která byla v minulém roce na čísle 
dvaceti tisíc, hravě dosahuje návštěvnosti zámku        
v Litomyšli. Úkolem organizace je propagace, 
marketingová podpora a zviditelňování značky 
regionu Východní Čechy. Záběr společnosti je široký. 
Spolupracuje jak s odbornými asociacemi v cestovním 
ruchu, tak se samosprávou a informačními centry. 
Východočeský region propaguje na mnoha veletrzích 
cestovního ruchu a to samostatně nebo pod hlavičkou 
České centrály. Od jiných společností, působících      
v oblasti cestovního ruchu, se odlišuje zejména tím, že 
do propagace regionu zapojuje i podnikatelské 
subjekty. Podle Aleny Horákové byla v minulosti 
spolupráce s podnikateli a soukromými subjekty ze 
strany destinačních managementů podceňována. 
Cílovou skupinou, na kterou se organizace zaměřuje, 
jsou všichni potencionální návštěvníci Pardubického 
kraje, a to včetně jeho domácích obyvatel, ale třeba 
také obchodních cestujících. „Nejdůležitější pro nás 
je, aby sem návštěvník nejen přijel, ale aby se k nám 
vracel, nebo zde zůstal delší dobu. V této chvíli se 
snažíme podpořit hlavně domácí cestovní ruch, který 
je oproti minulým letům na vzestupu,“ říká Alena 
Horáková. Největším problémem zůstává podle 
ředitelky společnosti nedostatek kvalitních ubyto-
vacích kapacit a nabídky zajímavých produktů           
v oblasti cestovního ruchu. Potenciál kraje je velký, 
ale infrastruktura neodpovídá požadavkům 
zákazníků. Chybí hotely vyšších cenových kategorií, 
které vyhledávají zejména obchodní cestující. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Vedení moravskotřebovské radnice zrekonstruovalo 
další část města a přispělo tak ke zlepšení života 
obyvatel ve městě. Dvorní trakty na ulici Cechovní už 
nejsou „noční můrou“ města, ale staly se reprezenta-
tivní částí Moravské Třebové. Slavnostní pásku          
k dvorním traktům 28. 11. přestřihlo společně vedení 
města se zástupci firmy COLAS a.s, která úpravu 
traktů prováděla. „Stále četnější připomínky občanů 
ke stavu dvorních traktů za náměstím nás vedly           
k zadání architektonické studie na obnovu dvorů.        
V minulosti v této části města nebyla vůbec řešena 
povrchová úprava. Povrch komunikace byl v mnoha 
místech hlinitý, zpevněný pouze drtí a štěrkem. Při 
větších deštích se často měnil v bláto,“ řekla 
referentka odboru investičního a regionálního rozvoje 
Eva Štěpařová. Rozpadlé dvory se vybouraly, 
odklidily a vzniklo nové prostranství s klidovou 
zónou, novým mobiliářem a veřejným osvětlením. 
Zpevnily se chodníky a příjezdová komunikace ke 

Cechovní ulice má opravené dvorní trakty
Později, ale přece vyroste rozhledna nad 
Moravskou Třebovou. Třebovští radní odsou-
hlasili v pondělí 8. 12. ve výběrovém řízení firmu 
OL SPOL s.r.o ze Svitav, která stavbu rozhledny 
Na Pastvisku bude realizovat. 
Bylo to už druhé výběrové řízení. První řízení 
vedení města zrušilo z důvodu vysoké ceny, za 
kterou byli oslovení dodavatelé schopni 
rozhlednu postavit. „Na stavbu rozhledny jsme 
měli dva miliony korun ze svého rozpočtu a půl 
milionu od Pardubického kraje. Nejnižší cena, 
kterou oslovené firmy nabízely byla přes tři 
miliony. Zaplatit tak vysokou částku jsme si 
nemohli dovolit,“ vysvětlil starosta města Josef 
Ošťádal. Vybraná společnost rozhlednu postaví 
za dva miliony dvě stě tisíc korun. S pracemi 
začnou dodavatelé se začátkem nového roku 
2009, kdy bude vznikat ocelová konstrukce          
a schodiště. „Rozhledna bude slavnostně 
otevřena 20. června. V tuto dobu budou ve městě 
probíhat také Městské slanosti,“ řekl Ošťádal. 
Po sto letech se na místo bývalé rozhledny Na 
Pastvisku nad Moravskou Třebovou vrátí další 
výšková stavba, kterou přesně před sto lety 
vybudoval tehdejší německý svaz turistů. Půjde   
o dřevěnou věž s ocelovým vřetenovým scho-
dištěm a železobetonovými základy. Vyhlídková 
plošina bude ve výšce 23 metrů nad terénem. Do 
realizace rozhledny zapojili radní také obyvatele 
města. Podíleli se  na položení základního 
kamene, za což dostali pamětní list. Do konce 
ledna mohou ještě občané podávat své tipy na 
jméno rozhledny. Autora nejlepšího návrhu 
vedení města ocení. Své tipy s uvedeným jménem 
a kontaktními údaji mohou lidé posílat na e-mail: 
rozhledna@mtrebova.cz. Doposud se sešlo 
kolem sta návrhů. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Rozhledna bude v létě
vstupům do bytových jednotek a obchodů. Zvýraznilo 
se historické parcelační členění dlažbou z lomového 
kamene a celkový vzhled doladilo nové ozelenění. 
„Jsem rád, že jsme začali s touto první etapou. Mohli 
bychom sem pozvat pana Vávru s panem Lipusem        
z Šumných měst, aby se podívali, jak se nám podařilo 
jimi kritizované dvorní trakty opravit. Doufám, že se 
nám ještě v tomto volebním období podaří jeden dva 
úseky dodělat,“ sdělil starosta města Josef Ošťádal. 
Obnova dvorních traktů byla rozčleněna na několik 
částí podle světových stran. V současné době je hotova 
část SEVER II a ZÁPAD II, kde byl v minulosti použit 
nevhodný cihelný materiál a docházelo k rozpadání 
okrasných zídek. Celkové náklady byly milion tři sta 
tisíc korun. V příštích letech chce vedení města dle 
finančních možností realizovat úpravu lokalit SEVER 
I, ZÁPAD I a JIH I.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města 
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Zastupitelstvo města schvaluje:
o  Předložený návrh obecně závazné vyhlášky          
č. 5/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška města Moravská Třebová č. 4/2006, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2007, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
o  Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace      
I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, 
okres Svitavy, v části nemovitý majetek  podle 
předloženého návrhu.
o  Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace   
II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská 
Třebová, okres Svitavy,v části nemovitý majetek  
podle předloženého návrhu.
o  Předloženou mandátní smlouvu mezi městem 
Moravská Třebová a společností Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o. ve věci správy systému města 
při nakládání s komunálním odpadem na území města 
Moravská Třebová pro podnikatele podle předložené-
ho návrhu s účinností od 1. 1. 2009.
o  Výkup pozemků na ul. Strážnického, a to: pozemek 

2parc.č. 2054/7 o výměře 263 m , kultura ostatní 
plocha,

2   pozemek parc.č. 2055/13 o výměře 60 m , kultura 
orná půda,

2   část pozemku parc.č. 2055/71 o výměře 6.902 m  
2(cca 3.350 m ), kultura orná půda od Václava Saraje, 

bytem  Nerudova 18, 571 01 Moravská Třebová za 
účelem výstavby inženýrských sítí a následně 

2rodinných domů za cenu ve výši 270,--Kč/1 m , tj. 
celkem 991.710,--Kč.
o  Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 
2009:      2.3., 20.4., 8.6., 10.8., 26.10., 7.12.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
o  Následující termíny schůzí rady města v roce 2009: 
19.1., 9.2., 16.3., 30.3., 4.5., 25.5., 29.6., 20.7., 31.8., 
21.9., 12.10., 9.11.,  23.11., 21.12.
Zastupitelstvo města volí:
o  Předsedou finančního výboru zastupitelstva města 
Ing. Miloše Mičku. Členy finančního výboru 
zastupitelstva města: Ing. Marii Nechutovou, Ing. 
Andreje Kašického.

Úplně znění usnesení zastupitelstva města je k dispo-
zici na sekretariátě starosty na MěÚ

Z jednání zastupitelstva města
ze dne 8. 12. 2008
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Na lince 156 – městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz 
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP
Provozní doba: nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 
do19:00 hod.

Z činnosti městské policie:
Městská policie v měsíci říjnu přijala a řešila celkem 
87 telefonických a ústních oznámení od občanů. Při 
pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo 
zjištěno a řešeno 13 dalších nedostatků, které trápily 
nejen občany našeho města a ztěžovaly nám běžný 
denní život v našem městě. V pěti případech byl 
realizován odchyt toulavých psů, z nichž tři se opět 
podařilo navrátit svým pánům a dva byli převezeni 
strážníky městské policie do Záchranné stanice volně 
žijících zvířat Zelené Vendolí. Dále pak strážníci 
spolupracovali ve dvou případech s RZS a v dalších 

Na lince 158 – Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732
nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondřej Vašíček, vedoucí
obvodního odd. ČR

Rychlost zabíjela
Velmi vážná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 4. 11. 
2008, krátce po druhé hodině odpoledne, na silnici 
II/368 u Starého Města. Jednatřicetiletý řidič Renaultu 
Megane pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, 
vozidlo uvedl do smyku a vyjel mimo komunikaci, 
kde havaroval. Při tomto manévru se vozidlo 
několikráte převrátilo na střechu. Muž utrpěl velmi 
těžká zranění. Pro záchranu jeho života byla přivolána 
i letecká záchranná služba, která zraněného 
transportovala do nemocnice v Olomouci. I přes 
veškerou péči záchranářů se však nepodařilo muže 
zachránitl. Případem se v současné době zabývají 
dopravní policisté. Pro upřesnění příčiny úmrtí byla 
nařízena zdravotně bezpečnostní pitva. Hmotné škody 
jsou vyčísleny na 60 tisíc korun.
Kapesní krádeže objasněny
Ze dvou kapesních krádeží, které se staly v Moravské 
Třebové na sklonku měsíce listopadu,  kriminalisté 
podezřívají 16letého chlapce z Moravské Třebové. 
První krádež se odehrála na konci listopadu (26. 11. 
2008) na ulici Brněnská. Podezřelý měl kolem půl 
čtvrté odpoledne zastavit 14letého školáka s dotazem: 
“kolik je hodin“ a následně měl chlapci z rukou odcizit 
mobilní telefon v hodnotě 2.500 korun. Druhý případ 
se stal o tři dny později -  29. 11. 2008  před jedenáctou 
hodinou dopoledne. Tehdy 53leté cyklistce jedoucí po 
křižovatce ulic J. K. Tyla a Palackého vytrhl z ruky 
nákupní tašku. Ve snaze zmocnit se kořisti ji povalil na 
chodník. Na místě krádeže tašku prohledal a z ní 
odcizil pouze peněženku s 500 korunovou hotovostí.  
Poté z místa uprchl. Policejní komisař dne 4. 12. sdělil 
podezřelému chlapci obvinění pro provinění krádeže. 
Navzdory předloženým důkazům provinilec vinu 
doznává jen částečně. Případ je i nadále v šetření 
policistů ze služby kriminální policie a vyšetřování. 
Na zasněženém povrchu dostal smyk
V neděli 7. 12. v 18:25 došlo na silnici I/34 v katastru 
obce Pomezí k havárii osobního motorového vozidla 
Honda Civic, které řídil 20letý mladík z Moravskotře-
bovska. Řidič jedoucí ve směru od Poličky na Svitavy 
pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy vlast-
nostem vozidla a stavu komunikace, kdy na zasněže-
ném povrchu vozovky vozidlo dostalo smyk a vyjelo 
vpravo mimo komunikaci, kde bokem narazilo do 
stromu. Tříčlenná posádka vozu utrpěla zranění. Řidič 
byl s těžkým zraněním transportován vozidlem RZP 
do pardubické nemocnice, kde o několik hodin později 
zemřel. Další dva spolujezdci utrpěli lehká zranění, se 
kterými byli převezeni do nemocnic. Jeden z nich byl 
po ošetření propuštěn domů. Druhý ze zraněných 
zůstává i nadále v péči lékařů. Případ je stále v šetření 
policistů ze skupiny dopravních nehod. 
Podvádět se nevyplácí 
9. 12. 2008. Podezření z trestného činu úvěrový 
podvod nyní čelí 19letý mladík z Moravskotřebovska, 
který při sjednávání úvěrové smlouvy předložil 
pracovníkům finančního ústavu nepravdivé potvrzení 
o příjmech. Na základě těchto lživých údajů, mu byl 
poskytnut úvěr ve výši 150 tisíc korun. Nicméně 
spravedlnosti bylo učiněno za dost, když tento podvod 
vyplynul na povrch a mladý muž byl z výše uvedeného 

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské 
Třebové bylo k 30. 11. 2008 přihlášeno k trva-
lému pobytu celkem 10 950 občanů ČR a 56 
cizinců s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky.
Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno 
na trvalém pobytu 11 006 osob. Za měsíc listopad 
se v Moravské Třebové narodilo 5 dětí, zemřelo    
5 občanů, přistěhovalo se 15 obyvatel a odstě-
hovalo 11 osob.

osmnácti případech s Policií ČR. Celkem dva případy 
byly strážníky městské policie předány k řešení OO 
PČR Moravská Třebová.

Bezdomovec
Praktiky a drzost některých bezdomovců obyčejného 
člověka často překvapí. Dne 8. 12. 2008 v 08:15 hod., 
byla hlídka Městské policie Moravská Třebová 
přivolána do prodejny Penny Market, kde si právě 
jeden z místních bezdomovců vypil lahvové pivo 
přímo v prodejně, které samozřejmě nezaplatil,           
a jelikož se i bezdomovci chovají často tržně, snažil se 
za vrácenou vyprázdněnou láhev vydělat nějaké 
peníze. Bohužel se ke strážníkům oznámení dostalo se 
zpožděním, proto se při příjezdu hlídky už na 
uvedeném místě dotyčný suverén nezdržoval. 
Strážníkům se však podařilo získat jeho podrobný 
popis, což mu o několik málo desítek minut zrovna 
nepřišlo vhod. V 08:55 hodin byla hlídka městské 
policie kontaktována znovu, tentokrát však 
zaměstnanci prodejny Billa, kde řešili nápadně 
podobný případ. 
Po příjezdu strážníků na místo bylo právě podle 
získaného popisu z předešlého případu zcela jasné, že 
se jedná o tutéž osobu. Tento suverénní jedinec L.D. 
pocházející z malé vesničky u Jevíčka, měl 
pravděpodobně řádnou žízeň, jelikož jak bylo zjištěno 
z výpovědi svědků v Bille, se vrhnul přímo k regálu      
s pivem, hned si jedno otevřel a během chvíle i zkon-
zumoval. Když se snažil stejně jako v Penny za láhev 
ještě získat peníze, došla zaměstnancům trpělivost      
a přivolali strážce zákona. Jelikož hladina alkoholu    
v dechové zkoušce nedosahovala dostatečné úrovně 
nutné k převozu na záchytnou stanici v Pardubicích, 
byl tento muž odměněn blokovou pokutou v horní 
hranici možné sazby. 
Potyčka v Duku Duku
Krátce po třetí hodině ranní, dne 7. 12. 2008, byla 
hlídka městské policie přivolána do Duku Duku, kde 
byl napaden jeden z návštěvníků diskotéky. Muž ve 
věku 27 let hlídce uvedl, že byl napaden v prostorách 
uvedeného podniku, kde má dále své věci, pro které se 
nechce vrátit z obavy z dalšího napadení. Protože muž 
krvácel z dolního rtu a lékařské ošetření odmítal, 
poskytli mu ošetření strážníci městské policie             
a doprovodili muže zpět do budovy, kde si vyzvedl své 
věci. Posléze hlídka napadeného muže převezla na 
Obvodní oddělení Policie ČR, která se případem dále 
zabývá. 
A zase ta mládež
V sobotu 29. 11. 2008 přijala hlídka Městské policie 
Moravská Třebová, první z řady oznámení týkajících 
se protiprávního jednání tří mladíků ve věku 13 a 16 
let. Muž, který se dostavil v 09:55 hodin na služebnu 
městské policie oznámil, že na ulici Palackého jeho 
družku okradli tři neznámí chlapci, z toho dva 
rómského původu, o peněženku, ve které měla 
finanční hotovost ve výši 500 Kč. Mladíci ji obstoupili 
a jeden jí peněženku vytáhl z kapsy. 
Druhé oznámení se ke strážníkům dostalo o čtyři 
hodiny později, když přišli manželé v důchodovém 
věku, kteří uvedli, že po nich tři mladíci, odpovídající-
ho popisu stejně jako v předešlém případě, házeli 
kameny a jen se štěstím se nikomu nic nestalo. O další 
necelou hodinu později bylo hlídce městské policie 
oznámeno, že opět tři mladí vandalové rozbili několik 
lahví na silnici u speciální školy na ulici Nové             
a posléze vnikli do altánku stojícího na zahradě 
uvedené školy. Podle získaného popisu a postupně 
zjištěných informací již bylo strážníkům jasné, o které 
tři výtržníky se jedná. I když po příjezdu ke škole na 
ulici Novou už byli mladíci opět pryč, nepřestali 
strážníci po těchto jedincích pátrat. Po krátké době se 
hlídce podařilo tyto výtržníky dopadnout u restaurace           
v Udánkách, kam byla strážníky přivolána i kriminální 
služba PČR, která dále celý případ řeší. 
Rvačka 
V brzkých ranních hodinách, dne 22. 11. 2008 vyjela 
hlídka společně s hlídkou Policie ČR k baru U Bila na 
ulici Cihlářové, kde došlo k potyčce mezi podnapilými 
návštěvníky uvedeného baru. Na místě bylo zjištěno, 
že došlo ke vzájemnému fyzickému napadání ve 
skupině sedmi osob, při které byly značně poškozeny 
vchodové dveře do baru. Policistům se podařilo dvě 
rozvášněné skupiny od sebe oddělit a zabránit tak 
dalším škodám a vzájemnému ubližování. Vzniklá 
škoda na majetku a důvod konfliktu je předmětem 
šetření Policie ČR.

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

Technické služby

trestného činu obviněn. Při prokázání
viny u soudu mladému muži hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi. Případ i nadále vyšetřuje policejní 
komisař ve Svitavách.
Zmizela obálka s hotovostí 
V jedné z prodejen na ulici T. G. Masaryka byly           
v průběhu dopoledne 11. 12. odcizeny peníze. 
Pachatel, po kterém v současné policie intenzivně 
pátrá, v nestřeženém okamžiku během provozní doby 
odcizil ze zásuvky prodejního pultu obálku s 27.000 
korunami. Případ je šetřen jako trestný čin krádež,     
za který pachateli v případě dopadení a prokázání viny 
u soudu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. 
Nedání přednosti
V neděli 16. 12. krátce po páté hodině odpoledne došlo 
na silnici I/35 v katastru obce Linhartice na 
Moravskotřebovsku rovněž k vážné dopravní nehodě. 
Čtyřiadvacetiletý cizí státní příslušník jedoucí ve 
vozidle VW Polo při odbočování na hlavní silnici 
nedal přednost řidiči jedoucímu po hlavní komunikaci 
v Audi A6 a došlo ke střetu. Osádka vozidla VW Polo, 
kterou tvořil řidič (24) a spolujezdkyně (22), utrpěli 
těžká zranění, se kterými byli převezeni do nemocni-
ce. Ve voze Audi byli lehce zraněni dva lidé a to řidič 
(23) a jeho 17letá spolujezdkyně. Hmotné škody jsou 
vyčísleny na 215 tisíc korun. Případ si na místě převzal 
vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřová-
ní, který ve věci zahájil úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu ublížení zdraví.
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Dvě stříbrné Škoda Oktávie II. stojí od 28. 11. 2008    
v garážích obvodní PČR v Moravské Třebové. Již 
dnes je řidiči potkávají na silnicích v okresu. „Mají 
více bezpečnostních prvků než stará vozidla. Díky 
tomu se zlepší bezpečnost zasahujících policistů. 
Navíc jsou vybavena klimatizací. Usnadní tak posádce 
náročnou službu i ve zhoršených podmínkách,“ uvedl 
vedoucí obvodního oddělení Ondřej Vašíček a dodal: 
„Do budoucna budeme mít zcela obnovený vozový 
park. V současné době, ale máme podstatně větší 
problém s nedostatkem strážníků, kteří by zajišťovali 
stoprocentní bezpečnost občanů na Moravskotřebov-
sku a Jevíčsku. K tomu nám bohužel nepomůžou nové 
vozy, ale noví strážníci, i když díky těmto vozům 
budeme na místě rychleji.“ Nová auta jsou údajně 
rychlejší, jedou až 200 kilometrů za hodinu.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Policisté v Moravské Třebové
jezdí ve stříbrných vozech
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V Kunčině bude největší sluneční elektrárna v kraji

Zapojení původců odpadů do systému nakládání
s komunálním odpadem města

Od 1. 1. 2009 dochází v Moravské Třebové ke 
změně, která se týká systému uzavírání smluv        
s podnikajícími subjekty působících ve městě, 
kterým vznikají v rámci své činnosti „odpady 
podobné komunálním“.
Zákon o odpadech umožňuje původcům odpadů, 
kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu 
odpadů jako odpad podobný komunálnímu            
z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických 
osob oprávněných k podnikání, na základě 
smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen 
systém města). Město Moravská Třebová se proto 
rozhodlo, že umožní původcům zapojení do 
systému města v souladu s platnou vyhláškou 
města č. 5/2006  týkající se nakládání s odpady ve 
městě. Smlouva se bude týkat pouze komunálních 
odpadů a separovatelných odpadů (papír, plast, 
sklo, nápojový karton) pocházejících z nevýrobní 
činnosti. Jiných odpadů se tato smlouva týkat 
nebude. Tato smlouva také současně nahradí 
stávající smlouvy s Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o. (dále jen technické 
služby), týkající se komunálního odpadu, které 
byly do současnosti s původci uzavírány.
V současné době podnikající subjekty ve městě, 
které měly uzavřenou smlouvu s technickými 
službami, často využívaly sběrné nádoby na 
tříděný odpad. Tyto kontejnery mohli však 
využívat pouze občané Moravské Třebové. Tímto 
původci porušovali zákon a vystavovali se riziku 
sankce, která činní až tři sta tisíc korun. Nyní          
v případě napojení do systému města bude tato 
možnost zcela legální. 
Dosavadní způsob svážení popelnic původcům, 
kteří měli uzavřenou smlouvu s technickými 
službami zůstane nezměněn. Smlouvy budou od    

1. ledna 2009 uzavírány s technickými službami na 
základně zmocnění města. Doručovací adresa        
a místo podpisu smlouvy se tak nezmění. Budou 
také nadále vydávány nálepky na popelnice.
Současně dojde k navýšení základní sazby o paušál 
za likvidaci separovaného odpadu, tím dojde         
k legálnímu využívání sběrných nádob na tříděný 
odpad spolu s možností bezplatného odkládání 
tříděného odpadu v rámci sběrových dvorů na ulici 
Zahradnická a v Boršově.
Nyní bude mít každý podnikající subjekt, kterému 
vznikají výše uvedené odpady v rámci své činnosti 
(netýká se odpadů z výrobní činnosti, nebezpeč-
ných odpadů, stavebních odpadů…), dvě možnosti 
jak s těmito odpady nakládat:
1)  zapojit se do systému města uzavřením smlouvy 
s městem, které je zastoupeno v rámci uzavírání 
smluv technickými službami. Výhodu této 
možnosti je, že v rámci poplatku stanoveného ve 
smlouvě s městem, je původcům odpadů 
umožněno odkládat vytříděné odpady (papír, plast, 
sklo, nápojový karton) do kontejnerů rozmístěných 
v rámci města spolu s možností bezplatného 
odkládání i v rámci sběrových dvorů a to bez 
ohledu na množství.
2)  původce si může zajistit nakládání a odstranění 
produkovaného odpadu samostatně, a to smluvně 
přímo s osobou oprávněnou k převzetí tohoto 
odpadu dle zákona o odpadech. Upozorňujeme, že 
původce musí při kontrole předložit patřičné 
doklady o tom, že má zajištěno využití nebo 
odstranění odpadů v souladu se zákonem (odpady 
třídí a předává oprávněným osobám).
Technické služby budou uzavírat smlouvy o zapo-
jení do systému města za město Moravskou 
Třebovou na základě zmocnění. 

Odbor životního prostředí

 

V areálu zemědělské společnosti Agro v Kunčině 
se staví největší sluneční elektrárna v Pardubickém 
kraji. Firma již třetím rokem provozuje sluneční 
elektrárnu v Opatově na Svitavsku. „Naše 
společnost je dodavatelem elektrárny o výkonu 250 
kilowattů (kW) v lokalitě Kunčina na střechách 
objektu. Investorem je společnost SunInvest 
Moravia,“ uvedl jednatel společnosti HitechSolar 
Vladimír Mléčka. Doposud nejvýkonnějším 
zařízením tohoto druhu je v regionu elektrárna        
v Opatově. Její instalovaný výkon je 60 kW. Na 
střechu dřívější odchovny hus firma nainstalovala 
369 fotovoltaických panelů, které přeměňují svě-

telné částice na elektrickou energii. Za první rok 
činnosti elektrárna vyrobila 65 megawatthodin 
(MWh) elektrické energie, za druhý o dvě MWh 
méně. Návratnost projektu se odhaduje na 10 let     
a životnost zařízení na 30 let. Panely využívají vzá-
jemného působení slunečního záření a hmoty, kdy 
se pohlcují fotony a uvolňují se elektrony. V polo-
vodiči pak vznikají volné elektrické náboje, které 
jsou už jako elektrická energie odváděny ze 
solárního článku přes regulátor dobíjení do 
akumulátoru, ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě. 
V Pk existují i další záměry na výstavbu slunečních 
elektráren.                         Časopis Veřejná správa

Šumný David Vávra nutí 
města měnit architekturu

Chytili se i další

O domech mluví ve verších a ukazuje je 
divákům třeba ze sedadla nádražního vozíku 
na balíky. Vždyť je to také herec jednoho      
z nejvíce ztřeštěných divadel. Přesto názory 
Davida Vávry, vystudovaného architekta,    
a dalších tvůrců televizního seriálu              
o architektuře Šumná města berou 
představitelé měst vážně. Moravská 
Třebová teď začala opravovat zadní trakty 
domů na náměstí, jejichž stav Vávra            
v jednom dílu kritizoval. Podobně se 
zachovali i další majitelé nemovitostí          
v Česku.
"Nevypadá to dobře, když renomovaný 
odborník upozorňuje na nedostatky v našem 
městě," říká starosta Moravské Třebové 
Josef Ošťádal. Potvrzuje, že Vávrova kritika 
byla jedním z impulzů, po nichž se město 
pustilo do nápravy necitlivého zásahu         
v památkové zóně. Letos do úpravy zadních 
traktů vložilo půl druhého milionu korun      
a dalších šest milionů šetří na příští roky.
"To je skvělé. Máme radost, když přispějeme 
drobným kamínkem k tomu, že se nějaká věc 
začne hýbat," říká Vávra. Ten v dílu Šumné 
Třebové upozornil, že Moravská Třebová 
nechala v 90. letech minulého století zbourat 
gotické zdi v zadních částech domů na 
náměstí. Zdi oddělovaly dvorky, které byly 
sice často nevzhledné, ale dokazovaly, že 
město vyrostlo na gotických základech.

Patnáct let byly na místě původních dvorů 
jen štěrkové plochy. Po gotickém členění 
zbyly jen obrysy zdí na domech. Radnice 
teď představila dva nově upravené zadní 
trakty domů, dokončuje obnovu dvora 
upraveného před deseti lety a přestavět se 
chystá další tři. V místech mají vzniknout 
klidové zóny s lavičkami. Gotické zdi v nich 
bude připomínat oddělená dlažba.
Podle Vávry není Moravská Třebová 
jediným městem, které se po výtkách autorů 
pořadu chytilo za nos. Vidět to je prý            
u mnoha významných staveb, které autoři 
zařadili do kalendáře Šumná a bezbranná. 
"V něm rok co rok uvádíme místa, která by 
podle nás měla získat ještě větší péči než 
jenom tu, že na ně upozorníme v jednotlivém 
dílu. Téměř šedesát procent z toho 
kalendáře už dnes neplatí. Většinou jde       
o pozitivní změnu, i když někdy takové místo‚ 
zkultivovali' i k horšímu," říká Vávra.
Dobrými příklady podle něj jsou hotel Praha 
v Jičíně, domy architekta Jiřího Krohy         
v Mladé Boleslavi, vodárna v Kolíně, 
secesní nárožní dům v Broumově nebo 
někdejší knihovna v Náchodě. „Není to ale 
naše zásluha. Situace v daném městě k tomu 
zkrátka dospěla," říká Vávra.
Seriál Šumná města po šedesáti šesti dílech 
končí. Podle Vávry chtějí teď autoři vyrazit 
po stopách českých architektů v cizině.

Martin Filip – Mf dnes

Co se o nás píše

úúú ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Zubní ambulance Anny Kadlecové, II. ZŠ
Po – 6.00 – 12.00 hod.
Út – 12.00 – 18.00 hod. 
St – 6.00 – 11.30 hod.; 12.30 – 15.30 hod. 
Čt – 6.00 – 12.00 hod.
Pá – 6.00 – 12.00 hod. 
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KULTURNÍ SLUŽBY

  města
  Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Předprodej:

Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého 

představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města 
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo 
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na 
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na 
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím 
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich 
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném 
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní 
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout 
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této 
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do 
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání 
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny 
před představením, i v tomto případě platí, že po 
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do 
prodeje.

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

film pro děti
10.1. sobota

Horton je celkem normální slon v dobré 
kondici a tak ho překvapí, když mu pod nos 
spadne smítko prachu, které mluví. Do-
mnívá se, že hlasy, které slyší, vězí v jeho 
hlavě, a že se prostě zbláznil. Jenže Horton 
se nezbláznil a to smítko skutečně mluví. Je 
v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, 
ve kterém žijí maličkatí Kdovíci. Mezi nimi 
Starosta – zasloužilý obyvatel, který má 
několik desítek roztomilých dcer, spokoje-
ný život a před sebou velkolepou oslavu 

Horton

stoletého výročí svého městečka. A je také 
jediný, kdo slyší Hortona. I Starosta si 
nejdříve myslí, že mu přeskočilo, ale 
naštěstí mu včas dojde, že nepřeskočilo,     
a že Kdosice jsou ve vážném ohrožení. 
Dostaly se totiž ze svého starého a bezpeč-
ného úkrytu a jejich osud teď závisí na tom, 
jestli se Hortonovi podaří Kdovíkům 
pomoci s hledáním nového domova.
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 40 Kč

divadlo pro děti
14.1.středa

Pohádkové leporelo složené z příběhů –    
O dvou chroustech, O zmrzlém králi,         
O Poštovském panáčkovi - plné písniček. 
Něco málo o pohádkách: O dvou chrous-
tech, kterak si stavěli z kostek, jak se hádali 
a vadili, až se nakonec domluvili, společně 
si hráli, pomáhali si a postavili hrad.          
O zmrzlém králi - pohádka, ve které byl 
jeden král, kterému byla stále zima a nikdo 
mu nedokázal pomoci. Ale jak to tak           
v pohádkách bývá, objeví se voják Janek, 
který nakonec panu králi pomůže.             
O Poštovském panáčkovi je pohádkový 
příběh se známými písničkami o pyšném 
poštovském panáčkovi, který se díky 
kouzelnému pohádkovému dědečkovi 
polepšil a našel ztracenou poštovní 
písničku. 
Pro MŠ a I.st. ZŠ uvádí Divadlo POHÁD-
KA Praha, délka cca 55 min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné:     
30 Kč 

film pro děti
14.1.středa

Dobrodružný animovaný film pro celou 
rodinu.

Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, 
je jedním ze světoznámé letky Santa 
Klause.
Jeho největším snem je naučit se létat stejně 
jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda mu 
nevěří, jediný kdo ho podporuje a věří mu, 
je neohrabaná veverka Julius. S ním se 
Niko vydává na dalekou cestu za svým 
otcem. Režie: Michael Hegner, Kari 
Juusonen.
17.00 hod., kinosál, vstupné: 65 Kč

film pro děti
24.1. sobota    

                                                                  
Hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy newyor-

Tři pohádky s písničkou

Sobík Niko

Madagaskar 2

 

ské zoo, tragicky zakysli na titulním 
ostrově u afrických břehů a takový osud jim 
žádný divák určitě nepřál. Jenže pokračo-
vání jim připravilo taková dobrodružství, 
že ve srovnání s nimi by byl doživotní 
pobyt na Madagaskaru tou příjemnější 
variantou. Režie: E.Darnell, T.McGrath

14.00 hodin, kinosál, vstupné: 70 Kč

divadlo
24.1. sobota

Diváci budou svědky setkání několika 
generací při oslavě Silvestra. Zdánlivě 
banální záminka společného očekávání 
příchodu nového roku  obrátí všem 
zúčastněným životy naruby.

V celé řadě vtipných situací poznáme, že 
nic nemusí být takové, jaké se to na první 
pohled jeví, a že když ze vztahu vymizí 
prvotní zamilovanost a dostaví se všední 
stereotypy, stává se tím nejdůležitějším 
faktorem tolerance. Trochu šokující závěr 
napoví, že ta největší překvapení nám 
dokáže přichystat pouze jediný autor – náš 
vlastní život.
Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy 
Želenské, režie: Milan Schejbal, hrají         
v alternacích: Ivana Andrlová/Mahulena 
Bočanová, Zbyšek Pantůček/Martin Zou-
nar, Adéla Gondíková/Veronika Jeníko-
vá/Olga Želenská, Lucie Zedníčková/Jana 
Zenáhlíková, Jana Birgusová/ Hana 
Kusnjerová, Michal Hruška/Filip Tomsa, 
Marcela Nohýnková/Jana Šulcová. 
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kč

divadlo
30.1. pátek

   
Čtvrtý ročník městského bálu, který 
probíhá pod záštitou starosty města Josefa 
Ošťádala. K tanci a poslechu hraje skupina 
GALAXY Olomouc, oblíbená plesová 
kapela s širokým repertoárem (lidovky, 
country, disko, rock …).
20.00 hodin, dvorana, vstupné: 80  Kč

To byl teda SILVESTR !

4. MĚSTSKÝ BÁL
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DIVADELNÍ KROUŽEK 
J. K. Tyla Mor. Třebová

 
hledá… REŽISÉRA

Předešlé zkušenosti vítány



Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Á s t r a n a 7

Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno:  út - pá:   9 - 12 h., 13 - 16 h.

VÝSTAVY • KONCERTY • PŘEDNÁŠKY

MUZEUM

Stálá expozice:

Výměna mumií
Výměna mumií pokračuje! Rakev s mumií 
Hereret se přesunula z bratislavského podhradí 
přímo na Pražský hrad jako součást výstavy 
„Poklady Moravské Třebové“, ve stálé 
expozici Holzmaisterovy sbírky je nadále 
hostem mumie Nyanchhapiho zapůjčená         
z Náprstkova muzea.

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Zámek uzavřen

úúú ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Český zahrádkářský svaz v Moravské Třebové si 
Vás dovoluje pozvat na tradiční již XXVII. 
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES, který se koná         
v sobotu 10. 1. 2009 v kulturním domě v Boršově. 
Odvoz tam i zpět zajištěn autobusem. O před-
tančení se postarají mažoretky ARNIKA pí. Blaž-
kové. Začátek ve 20.00 hod, bohatá tombola, 
občerstvení. Hraje Domino pana Beyera. 
Vstupenka s místenkou 40,- + 20,- Kč. 
Předprodej v Turistickém informačním centru 
na  nám. T. G. Masaryka. Informace o dopravě při 
prodeji vstupenek.

úúú TANČÍRNA
Zveme všechny milovníky tance na další hodiny 
„Tančírny“. První lekce se koná 16. 1. 2009 od 
19.00 hodin v Kulturním domě v Boršově. 
Jedná se o volné pokračovaní tanečních hodin      
z minulého roku. 

úúú SPOLEČENSKÝ PLES
MO ČSSD Moravská Třebová Vás srdečně zve na 
XVIII. společenský ples, který se koná           
17. 1. 2009 od 20.00 hod. v sále Na Písku.
Hraje taneční kapela Kontakt Moravská Třebová. 
Nevšední doprovodní program. Připraveny jsou: 
tradičně pestrá tombola, bohaté občerstvení         
a přátelská pohoda. Vstupné (včetně místenky) 
80,- Kč. Předprodej „U kouzelných zvonků“. 
Přijďte strávit příjemný večer ve společnosti 
svých přátel!

úúú HASIČSKÝ PLES
Sdružení Kulturního domu v Boršově Vás zve   
24. 1. 2009 na Hasičský ples. Těšit se můžete na 
předtančení, bohatou tombolu a chutné 
občerstvení. K tanci Vás doprovodí skupina 
Domino.             Těšíme se na Vás!

úúú REPREZENTAČNÍ PLES
MO KDU-ČSL v Moravské Třebové Vás zve       
k návštěvě svého 61. reprezentačního lidového 
plesu, který se uskuteční v sobotu 31. 1. 2009 od 
20.00 hod. v sále Na Písku v M. Třebové.
Vstupné 60 Kč vč. místenky - předprodej od pátku 
16. ledna v TIC / náměstí T.G.Masaryka /. Hraje 
hudba Domino pana Beyera - předtančení - bohatá 
tombola - domácí občerstvení.

Srdečně zvou pořadatelé
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Vzpomínky na
Mikulášský jarmark

Na zámku bude
opět nová expozice

Vážení spoluobčané!
Čas nezadržitelně uniká
jako písek mezi prsty.
Uplynuly čtyři měsíce
školního roku, a na expresu,
který bez zastavení krouží okolo naší 
planety, se objevilo číslo 2009.
Ať je  „devítka“ pro vás všechny číslem 
šťastným.
        Vaše Základní umělecká škola

Děkujeme podnikům OVOCE-ZELENINA pana 
Ladislava Hájka a CUKRÁRNA LINDA paní 
Věry Moravcové za sponzorské dary na divadelní 
představení pro děti.

         Členové divadelního souboru J. K. Tyla

PODĚKOVÁNÍ

Svou renesanční architekturou patří moravsko-
třebovský zámek k nejvýznamnějším památkám ve 
střední Evropě. Na počátku 17. století sloužilo toto 
bohaté panství nejenom k bydlení, ale především        
k reprezentaci. I dnes je takto zámek pojímán, 
reprezentuje osvícený přístup vedení města, které 
pochopilo význam této jedinečné památky a nebálo se 
začít investovat do rozsáhlé a nákladné rekonstrukce 
budovy zámku i přilehlých zahrad. 

Zámek v Moravské Třebové se již druhou sezonu těší 
nebývalému zájmu turistů, který v novodobé historii 
nemá obdoby. V roce 2007 byla ve sklepeních zámku 
vybudována interaktivní expozice – středověká 
mučírna, minulý rok  se návštěvníkům otevřela 
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny. V roce 
2007 se tak návštěvnost vyšplhala na osmnáct tisíc 
návštěvníků, v minulém dosáhla díky alchymii, 
nočním prohlídkám a doprovodným programům až na 
dvacet tisíc. To už se blíží návštěvnosti hradu Bouzov 
nebo zámku v Litomyšli, kde je návštěvnost kolem    
30 až 35 tisíci.
„V letošním roce chystáme pro návštěvníky zámku opět 
další novinku. Pro milovníky historie připravujeme  
novou expozici, která bude zahrnovat nejcennější 
sbírkové předměty Městského muzea v Moravské 
Třebové a ponese název  po úspěšné výstavě, která se 
konala v Praze v Lobkovickém paláci,“ uvedla 
ředitelka Kulturních služeb města Libuše Gruntová     
a dodala: Jedná se o prohlídkový okruh, nazvaný 
Poklady Moravské Třebové. Úvodní expozice bude 
věnována renesanci a humanismu a  bude navazovat 
na stávající expozici o měšťanském bydlení.  Tento 
krok oddělí historické prohlídkové okruhy zámku od 
zábavních, kterými jsou středověká mučírna a alchy-
mistická laboratoř. Na příští rok, zejména na letní 
měsíce,  plánujeme víkendové kulturní programy pro 
rodiny s dětmi,“ uzavřela ředitelka.
V originálně řešených prostorách expozice Poklady 
Moravské Třebové návštěvníci uvidí nejstarší 
dochovanou vlámskou tapisérie v České republice, 
vyrobenou těsně po roce 1500. V postatě se jedná        
o historický komiks, který znázorňuje příběh Ifigenie 
u Tauru, která byla obětována pro otcův úspěch           
v  Trojské válce. Dále zde bude  několik dochovaných 
artefaktů z renesančního období. Jde především          
o  dva kruhové medailony z mramoru, do nichž jsou  
vytesány portréty Ladislava z Boskovic a jeho ženy 
Magdaleny z Dubé.
Interaktivní expozice s doprovodným programem 
bude slavnostně otevřena 28. března 2009 na 
moravskotřebovském zámku. Připraven bude bohatý 
celodenní program. Malé i velké návštěvníky jistě 
zaujme dobová střelnice, kejklířské dílny či pásmo 
pohádek. Po celý den bude otevřena také středověká 
mučírna, ve které kat seznámí veřejnost s právem 
útrpným. Kartářka a numerolog potom splní přání 
příchozích, jež budou prahnout po poznání 
budoucnosti. Zavítat můžete i do středověké mučírny 
a na vlastní kůži si vyzkoušet např. stoličku pro 
čarodějnici nebo drtiče kostí. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Turnerský (tělocvičný) spolek v Moravské Třebové
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Wilhelm Sponer s praporem turnerského
spolku, ozdobeným pamětními stuhami

Cvičení turnerů v zahradě piaristického gymnázia 

Místo turnerského spolku v životě 
města 
26. srpna 1863 byl v Moravské Třebové 
založen turnerský spolek (viz listopadové 
číslo Moravskotřebovského zpravodaje). 
Jeho členové tehdy cvičili třikrát týdně,       
v létě na cvičišti u Neuhäusel, v zimě ve 
františkánském klášteře. V sedmdesátých 
letech bylo letní cvičiště přeneseno            
k hostinci „Na Písku", tělocvična do domu 
č. 3 v Piaristické ulici. Od roku 1882      
byla využívána tělocvična piaristického 
gymnázia, letní cvičení pod širým nebem 
bylo do zahrady gymnázia přeneseno už 
dříve. V roce 1889 se celý spolek i se svým 
cvičebním nářadím a ostatním vybavením 
přestěhoval do nově otevřené chlapecké 
národní a měšťanské školy („škola na 
křižovatce").

Spolek pořádal kromě pravidelných 
cvičení i společenských setkání členů akce 
pro veřejnost - veřejná cvičení a turnerské 
slavnosti. Sám se účastnil slavností, 
pořádaných turnery v jiných městech. Po 
několika letech existence si pro tyto 
příležitosti pořídil prapor. Na bílém, 
červeně olemovaném hedvábí byla z jedné 
strany zlatá hvězda a nápis „Frisch, fromm, 
fröhlich, frei, dem Vaterlande treu" („Svěží, 

zbožní, veselí, svobodní, vlasti věrní"), to 
vše v černo-červeno-zlatě orámovaném 
oválu. Na druhé straně byl stejně orámován 
Jahnův turnerský kříž. 

2. února 1878 se ve Steinbrecherově sále 
(dům č. 2 na náměstí) konal první turnerský 
ples. Turneři úzce spolupracovali s jinými 
korporacemi, případně je zastřešovali či 
nahrazovali. Už v roce 1869 vstoupili 

všichni členové spolku do nově založené 
organizace dobrovolných hasičů. Roku 
1887 se součástí turnerského spolku stal 
šermířský klub Moravia. Bruslařský a sáň-
kařský klub Tribovia vznikl v roce 1881      
a také se hned začlenil do turnerského 
spolku. V roce 1911 bylo turnerům předáno 
i kluziště Na Písku, v roce 1931 odkoupili 
přilehlé pozemky, aby zde mohli vybudo-
vat větší hřiště. Téhož roku byl rozpuštěn 
cyklistický spolek a předal turnerům svůj 
inventář. Ve dvacátých letech spadaly 
dočasně pod turnerský spolek i fotbalové 
oddíly.

Od roku 1922 se datuje úsilí spolku            
o vybudování vlastní tělocvičny. V roce 
1931 koupili turneři tovární budovu v Czer-
nyho (dnešní Tyršově) ulici a na tělocvičnu 
(„Turnhalle", dnešní mateřská škola) ji 
přestavěli.

Když spolek pořádal veřejné cvičení nebo 
oslavu letního slunovratu, odcházeli 
účastníci na místo v průvodu, který 
vycházel z náměstí Branskou ulicí na 
Jevíčskou, nebo Holzmaisterovou směrem 
do Sušic. Slavností slunovratu se účastnilo 
„veškeré národně smýšlející obyvatel-
stvo"; v roce 1931 se údajně slavnosti na 
Křížovém vrchu účastnilo více než 2000 
lidí. U planoucí hranice pak zpívali národní 
písně a poslouchali populární řečníky.

Moravskotřebovští turneři
a politický vývoj
V roce 1869 uspořádali moravskotřebovští 
turneři slavnost na počest stého narození 
německého nacionalistického spisovatele   
a poslance frankfurtského národního 
shromáždění Ernsta Moritze Arndta. O dva 

roky později plánovali dokonce oslavu 
pruského vítězství nad Rakouskem, akce 
jim ale byla okresním hejtmanstvím 
zakázána. Bylo to poprvé, ale ne naposledy, 
kdy se projevil rozpor mezi velkoněmec-
kým duchem turnerského hnutí a zájmy 
habsburské monarchie. 

V průběhu první světové války došlo          
v činnosti turnerského spolku k pochopitel-
nému útlumu. Po rozpadu rakousko-
uherské monarchie a vzniku českosloven-
ského státu vytvořily turnerské spolky       
v Sudetech „Německý turnerský svaz“       
a jejich činnost opět nabyla na intenzitě. Už 
v roce 1919 byla v Moravské Třebové 
uspořádána župní turnerská slavnost.        
V nové politické situaci museli přihlášení 
cvičenci skládat jakési zkoušky z německé-
ho vlastenectví. 

V roce 1931, kdy se stal náčelníkem 
„Německého turnerského svazu" Konrad 
Henlein, byly stanovy spolku přepracová-
ny v národně socialistickém duchu. Po roce 
1933 role turnerstva jako „strážce národní-
ho zdraví a národní myšlenky" ještě 
zesílila. V rámci volební kampaně zavítal 
Henlein 1. května 1935 i do Moravské 
Třebové, kde v budově „Turnhalle" pronesl 
svůj projev dokonce dvakrát, aby jej mohli 
vyslechnout všichni shromáždění zájemci 
(podle novinových zpráv asi 3500 osob).

V červnu 1938 oslavil turnerský spolek      
v Moravské Třebové naposledy významné 
– pětasedmdesáté – výročí založení. Po 
připojení Sudet k Německé říši byl včleněn 
do „Národně socialistického říšského 
svazu pro tělesná cvičení" a posléze zrušen.

-jm-



Římskokatolická farnost Moravská Třebová
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. Frant. Bartoloměj Uriga OFM 

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po/  9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. klášterní kostel
St/  18:00 hod. klášterní kostel
Čt/  17:00 hod. klášterní kostel
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. farní kostel
      18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita informuje:
Ve dnech 9. 12. – 11. 1.2009 proběhne v Moravské 
Třebové a okolí celostátní akce České Charity – 
Tříkrálová sbírka. Opět budou chodit malí i velcí 
koledníci, zazvoní u dveří, popřejí štěstí Vašemu 
domu a pokud chcete, můžete dobrovolným 
příspěvkem přispět někomu, kdo je na tom o něco 
hůře než je Vaše situace. Vše záleží na Vašem 
rozhodnutí, na Vašem přístupu. Každý vedoucí 
skupinky je povinen na požádání předložit svoji 
průkazku koledníka, kde je jméno a číslo 
občanského průkazu. Jak napsal J.Werich: „Bez 
lidí dobré vůle by život byl než nákladné                 
a nebezpečné dobrodružství.“
Humanitární šatník bude opět otevřen od           
9. ledna v pátek od 15:00 do 17:00 hod. na faře na 
Kostelním náměstí. Tento humanitární šatník 
slouží pro sociálně potřebné v našem okolí, ale 
převážnou část si odváží Diakonie Broumov. 
Protože se jí tam hromadí spousta věcí, které 
nespotřebuje, musíme se i my podřídit a brát pouze 
šatstvo, o které je zájem. Prosíme Vás proto           
o pochopení a opět připomínáme, o které věci    
není zájem a  nebereme je:  svetry, pánské obleky 
a saka, kostýmy, věci dederonové a z umělých 
tkanin, dlouhé kabáty – baloňáky, flaušové 
kabáty dámské a dětské boty, péřové bundy.
Věřte, že toto omezení děláme neradi, ale musíme 
brát pouze to, co se ještě využije. 
Půjčovna kompenzačních pomůcek je Vám také 
k dispozici. Největší zájem je stále o invalidní 
vozíky, toaletní křesla. Nemáme k dispozici třeba 
polohovací postel, kterou bychom rádi dokoupili. 
Informace: 603350811.
Setkání seniorů bude 5. 1. 2009 v 10:00 hod., 
máme přislíbeno promítání dalšího dílu o poutním 
místě na Turzovce. 
Charitní činnost by měla přinášet bezprostřední      
a dočasnou pomoc, nyní při nových možnostech 

 

Církve
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techniky a sociální citlivosti. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, příznivcům a přejeme všem v roce 
2009 hodně zdraví, lásky a také Boží požehnání. 
„Sociální auto“ pro potřeby zdravotně postiže-
ných na tel. Č. 603350811.

Gita Horčíková

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

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

Dobroslav Roušar, vedoucí stanice
Církve bratrské v Moravské Třebové

Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z cír-
kevních dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi. 
Současně s bohoslužbami je možné  svěřit své 
ratolesti nedělní mateřské školce v místnostech na 
faře. 
Čtvrtek 1. 1.2009 Nový rok začátek v 9 hod. v sále 
s vysluhováním Večeře Páně
Neděle 4. 1.2009 začátek v 9 hod. v sále.
Srdečně zveme každého zájemce k našemu 
programu a do našich společenství.

Náboženská obec CČSH
PO BOX  36, 571 01 Moravská Třebová

Tel: 774 365 191
Farář Miloš Košíček 

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází 
v modlitebně Církve evangelické bratrské na 
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely 
pronajatou.Všechny pořádané akce jsou nejen pro 
naše věřící, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli 
ve 14.00 hodin 
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00 
hodin - s malým pohoštěním.
Všem obyvatelům Moravské Třebové a okolí přeji 
do nového roku 2009 hojnost Božího požehnání, 
vzájemné tolerance a pokoj v srdci.

Miloš Košíček, farář CČSH v Moravské Třebové

Církev bratrská

Èeskobratrská církev evangelická

Církev československá husitská

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

Milí čtenáři, 
jsme na prahu nového roku. Přejeme si vzájemně, 
aby byl spokojený, klidný, pohodový, super.
Jaký rok 2009 bude, nezáleží jen na vnějších 
okolnostech. Každý může přispět k tomu, 
abychom svá přání naplnili – svou tolerancí, 
ohleduplností, vnímavostí, empatií, skromností,  
…. To jsou vlastnosti, které nás nic nestojí, ale pro 
druhé mohou znamenat mnoho. Snažme se je 
uvést v každodenní život. K tomu vám přejeme 
hodně sil, pevné zdraví a moudrost v rozhodová-
ní.
Věříme, že s knihou bude pro vás svět krásnější!
Srdečně - knihovnice MěK Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové 
1. 1. 2009 – 31. 1. 2009 – Malá bilance 
Vladimíra Čadílka
Průřez tvorbou moravskotřebovského výtvar-
níka, dlouholetého pedagoga základní umělecké 
školy p. Vladimíra Čadílka. Výstava je přístupna 
v půjčovní době knihovny. 
1. 1. 2009 – 31. 1. 2009 – Dobrá kniha nestárne
Výstava z knih, které jsou běžně uloženy ve 
skladu. V měsíci lednu budou v půjčovně             
k dispozici knihy z oblasti sociologie, politologie, 
ekonomie, práva, pedagogiky a národopisu.  
Přijďte nahlédnout do pokladnice knihovního 
fondu. 
27. 1. 2009 – Vzpomínání II. ….
Pokračování vzpomínek uměleckého tiskaře        
a písmomalíře p. Jana Maulera. Pořádáno na přání 
účastníků prvního setkání. Výjimečná příležitost 
nahlédnout do ateliérů významných českých 
grafiků! Začátek v 17.00 hod. ve studovně MěK.
Připravujeme ….
- Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou, 
oblíbenou autorkou knih pro ženy.
Knihovna dětem
1. 1. 2009 – 21. 3. 2009 – Háčkujeme pléd pro 
stacionář Domeček 
Do prvního jarního dne se v městské knihovně 
háčkuje pléd pro denní stacionář Domeček. Pléd 
bude vytvářen ze čtverců o velikosti 10x10 cm. 
Jaké celkové rozměry bude mít, záleží na počtu 
šikovných dětí, žen a snad i mužů (?), kteří budou 
toto společné dílo vytvářet. Prosíme všechny, kdo 
umí háčkovat a mohli by svou zručnost a um 
předávat dál, aby se v knihovně přihlásili              
a domluvili se na časovém harmonogramu 
„výuky“.  Čím více lidí se bude moci zapojit, tím 
větší pléd vytvoříme!
K datu uzávěrky zpravodaje máme hotových      
11 čtverců.
1. 1. 2009 – 31. 1. 2009 – Výstava školních 
časopisů
Přehlídka školních časopisů Moravskotřebovské-
ho a Svitavského regionu v rámci soutěže 
Novinář junior. Přístupno v půjčovní době 
knihovny.
Tvořivé středy:  
  7. 1. 2009 – Záložka do knihy
14. 1. 2009 – Učíme se háčkovat
21. 1. 2009 – Skládáme z papíru 
28. 1. 2009 – Rámeček na obrázek
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.

Registrační poplatky v roce 2009        
dospělí 100,- Kč
důchodci, studenti, učni 70,- Kč

     děti do 15 let včetně 20,- Kč
     držitelé průkazu ZTP/P zdarma

Půjčovní doba v roce 2009
Oddělení pro dospělé
pondělí – čtvrtek  9.00 – 17.00 h.
pátek zavřeno
sobota 9.00 – 12.00 h.
Čítárna a studovna
pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00 h.
pátek zavřeno
sobota 9.00 – 12.00 h.
Oddělení pro děti
pondělí – čtvrtek 12.00 – 17.00 h.
pátek zavřeno
sobota 9.00 – 12.00 h.
Místní knihovna Boršov
středa 13.00 – 18.00 h.
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DIČE S DĚTMI. Letovisko Biograd na Moru, 
kemp Mia nabízí využití mnoha sportovišť, aqua 
tobogánu a bazénu s mořskou vodou. Pro děti 
máme na každé dopoledne připravený zajímavý 
program, kterého se mohou zúčastnit i dospěláci. 
Termín: 3. 7.-12. 7. 2009, cena: dospělý 4 500,-
Kč bez jídla, s plnou penzí 5 700,-Kč, děti do     
18 let 4 300,-Kč bez stravy, se stravou 5 500,-Kč 
v ceně není zahrnuta pobytová taxa: na dobu 
pobytu dos. 350,-kč, 12-18 let 180,-Kč, do 12 let 
zdarma. Ubytování ve vybavených stanech 
umístěných ve stínu lesa, 200m od moře(pláž 
oblázková i písčitá) a 400m od historického 
centra(promenáda). Přihlásit se můžete na DDM 
tel.č. 461316786, 777798003 Chadimová Jana, do 
30.1.2009 Záloha 3 000,-Kč/os musí být zaplacena 
do 10. 2. 2009. Fotografie z minulých ročníků 
najdete na http://ddm-mt.wz.cz/ (kapacita je 
omezena).

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

2. 1. Novoroční tvořeníčko v DDM pro 
veřejnost od 10:00 - 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 
hod.
8. 1. OBVOD HALOVÁ KOPANA 8. - 9. TŘÍD 
od 9:00 hod. v tělocvičně I.ZŠ.
18. 1. VZÁJEMNÉ FLORBALOVÉ UTKÁNÍ 
florbalových kroužků DDM, od 9:00 hod. ve 
velké tělocvičně 1. ZŠ – změna termínu vyhrazena.
22. 1. OBVOD HALOVÁ KOPANA 6. - 7. TŘÍD 
od 9:00 hod v tělocvičně I.ZŠ.
12. – 16. 1. – PŘÍRODOVĚDNÁ STEZKA pro 
ZŠ – zimní program, podrobnosti na propozicích.

***
Již po třetí nabízíme PRÁZDNINOVÝ POBYT  
V CHORVATSKU PRO RODIČE A PRARO-
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Dne 9. 12. se naše Základní škola Čs. armády 179 
společně s dalšími 268 organizacemi v naší 
republice zúčastnila akce pořádané agenturou 
Dobrý den z Pelhřimova. Všichni bez rozdílu, ať 
dospělí či děti, si rádi vypustili balónek i s přáním 
pro Ježíška. Nešlo jen o to splnit si vánoční sny, ale 
také podílet se na celorepublikovém rekordu 
pořádaném již zmíněnou agenturou společně s rá-
diem Frekvence 1.

Přestože všechny zúčastněné potrápilo chladno, 
které provázelo čekání, nikdo se nenechal odradit. 
Přesně v 15.45 si všichni užili krásnou podívanou 
na 319 vypuštěných balónků mizících do výšky 
severozápadním směrem. Měli jsme tak možnost 
podílet se na rekordu 100858 vypuštěných balónků 
v republice v jediném momentu. Ve skrytu duše 
také doufáme ve splnění našich vánočních přání.

ZŠ Čs. Armády

Balónek pro Ježíška

Rámcový program činnosti na rok 2009
Leden
1. Novoroční vycházka P
9. Výroční členská schůze
31. – 1.2 Přejezd Žďárských vrchů – Polička  L
Únor
7. Chotěbořské ledopády  P
Březen
21. DP Jarní přírodou – Jaroměřice P
28. Zahájení jarní sezóny – Pardubice P
Duben
11. DP Vandr skrz Maló Hanó P,C
13. Velikonoční cyklovýlet C
25 - 26. Do Svratouchu na Vysočinu P,C
Květen
1. Hvězdicová jízda do Javoříčka C
8 - 10. Povodí Opavy – Vrbno p./ Prad. VP, 
Červen
6. Cyklostezkami Orlicka C
19-21. Cyklosetkání Kadov C

Čtvrtek 1. ledna - NOVOROČNÍ VYCHÁZ-
KA - Okolo Hradiska. Sraz zájemců ve 13.00 
hod. u autobus. nádraží. Délka cca 10 km.
Pátek 9. 1. - Výroční členská schůze odboru 
turistiky – Klubovna odboru turistiky, začátek 
v 18.00 hod, drobné občerstvení pro účastníky 
zajištěno. Prodiskutuje se rámcový program 
pro rok 2009 a další aktuality. Účast všech 
dospělých členů je žádoucí, noví zájemci jsou 
vítáni. Výběr členských příspěvků bude v době 
od 17.00 do 18.00 hod. a po ukončení schůze!
Středa 14. 1. - Přátelské posezení v klubovně 
od 18.00 hod. Budou vybírané členské 
příspěvky pro rok 2008 a přihlášky na putování 
Žďárskými vrchy ve dnech 31. 1 – 1. 2. 2009.
Sobota –neděle 31. – 1. 2. - Lyžařský přejezd 
Žďárských vrchů s KČT Polička. Sraz v Po-
ličce 19. 1. do 8,00 hod. u nádraží ČD. Akci je 
možné absolvovat i pěšky. Trasa: z  Rokytna 
přes Sněžné do Poličky. Nocleh ve Sněžném. 
Zájemci o akci se přihlásí na schůzce 9. 1., 
nebo přímo u organizátora akce: p. J. Andrle, 
tel 732828623. Doprava do Poličky je indi-
viduální.
Akce lyžařského charakteru budou upře-
sněné podle stavu sněhové pokrývky v našem 
okolí  na výroční schůzi 9. 1. 2009.

Program činnosti KČT

Máme další krajské tituly

Červenec
11. S cyklobusem do Orlických hor C
17 - 19. Na kole do Železných hor C
Srpen
8 - 15. Ostravskem na kole C
Září
12 - 13. Putování po Novopacku P
25 - 28. Na  Beskydy – okresní zájezd P
Říjen
10. Po cestách v  Mor. Krasu P
24. Na Drahanskou vrchovinu P
28. Podzimními Hostýnskými vrchy P
Listopad
14. Bojíte se strašidel? – hra pro děti P
17. Přes Hartínkov P
28. Za čertovským perníkem P
Prosinec
12. Do Betléma v Hllinsku P

KČT Moravská Třebová

Úrodný týden na „Křižovatce“
Druhý prosincový týden byl na naší škole plný 
nevšedních událostí. Vše začalo 9. prosince 
vypouštěním tři sta devatenácti balonků Ježíškovi. 
Ve středu 10. prosince navštívili mladší žáci 
seniory v domově důchodců s tradičním vánočním 
programem plným koled, básní, písní, ba i divadla. 
Celý týden vyvrcholil 11. prosince Dnem 
otevřených dveří a zároveň projektovým dnem na 
téma “Vánoční zvyky a tradice“. Mladší děti 
vyráběly vánoční dekorace, zdobily cukroví, starší 
vyhledávaly informace o svátcích v různých 
dobách a kulturách.

Učitelé z „Křižovatky“

Ve dnech 19. 11. pro Svitavsko, 3. 12. pro 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko a 10. 12. pro 
Litomyšlsko a Poličsko proběhly celodenní 
semináře pro výchovné poradce, školní metodiky 
prevence a ostatní pedagogické pracovníky. Celou 
akci organizovala Pedagogicko-psychologická 
poradna ve Svitavách.Ve dvou dopoledních 
blocích se účastníci dozvěděli informace o vý-
stupech z celostátního výzkumu atmosféry ve 
třídách ZŠ a jejich využití ve školní praxi. Sami si 
mohli vyzkoušet vzorovou třídnickou intervenční 
hodinu v praktickém sebezkušenostním nácviku.  
V následujících dvou odpoledních blocích byli 
všichni seznámeni s psychosociálními hrami, které 
mohou dále využívat při práci s dětmi v ZŠ.            
A v závěru se získali informace o tom, jak se 
zachovat, když se bezprostředně setkají ve škole se 
šikanou nebo agresí. Lektory celého semináře byli 
zaměstnanci PPP Svitavy a přizvaná sociální 
pracovnice z DD v Moravské Třebové. Z dotazní-
kového hodnocení celé akce je zřejmé, že seminář 
byl pro všechny přínosem. 

Mgr. Bc. Petra Marossyová
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Intervence ve třídě – seminář v PPP

Gymnázium Moravská Třebová
zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3.2.2009  (14.00-16.30 hodin)

Ve školním roce 2009/10 budeme přijímat 
žáky 5. a 9. tříd základních škol

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Žáci z 9. tříd ZŠ
- obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
- celkový prospěch do průměru 1,8 v 1. 

pololetí 9. třídy 

Žáci z 5. tříd ZŠ
- obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium
- maximálně tři dvojky z předmětů český 

jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda 
a vlastivěda v 1. pololetí 5. třídy

• vzdělávání je zabezpečeno plně 
kvalifikovanými vyučujícími

• důraz je kladen na výuku a využívání 
cizích jazyků a informatiky

• systémem volitelných předmětů je 
zabezpečena profilace a uplatnění 

v jakékoliv oblasti
• možnost realizace v mimoškolních 

aktivitách 

Podrobnější informace:
http://www.gmt.cz •  tel.: 461 318 257-8

V letošním školním roce jsme zatím 
„veleúspěšní“ v oblasti sportu. Po krajském 
titulu ve stolním tenise smíšených družstev 
jsme vybojovali krajské tituly ve florbale 
chlapců. O tento jedinečný úspěch se zasloužili 
tito žáci – Petr Markus, David Kováč, Kamil 
Fotr, Jarda Nárožný a Karek Absolon. Nejdříve 
si poradili se svými soupeři ve své skupině, kde 
postupně porazili florbalisty z Vysokého Mýta, 
Litomyšle a Jevíčka. V napínavém finále pak 
dali první gól hned po úvodním vhazování. 
Zanedlouho hráči z Ústí nad Orlicí vyrovnali. 
Poslední slovo však měli naši kluci a šťastnou, 
nicméně zcela zaslouženou trefou Petra  
Markuse, pak strhli vítězství v turnaji na svoji 
stranu. V celém turnaji jsme vstřelili 13 branek 
a pouze 4x jsme“ lovili“ florbalový míček ze 
své sítě. Do naší školy jsme kromě diplomu 
opět dovezli cenu za první místo. Tentokrát to 
je volejbalový míč.

Druhý titul krajského přeborníka v tentýž den 
vybojovala děvčata v přehazované. Tento 
„dabl“ nikdo ze soupeřů nečekal a všichni nám 
mohli jen závidět. Děvčata a jejich doprovod 
paní učitelka Maruška Kyselová nenašla 
žádného přemožitele a přivezla také kromě 
diplomu druhý míč na volejbal. O velký 
úspěch v přehazované se zasloužila tato 
sestava – Veronika Ševčíková, Katka Švichká, 
Adélka Hriníková, Pavlína Siváková, Karolína 
Babičová, Petra Sojmová a Zuzana Bedná-
řová. Město Litomyšl je pro naše sportovce zdá 
se „město zaslíbené“!
Děkujeme za vzornou reprezentaci!

Miroslav Muselík
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VÝZVA
tělovýchovným a sportovním organizacím 
a občanským sdružením regionu Svitavska

SPORTOVCI ROKU 2008
Výkonný výbor Regionálního sdružení 
sportů Svitavy spolu s Deníkem Svitavska   
a městy Svitavy, Moravská Třebová, 
Litomyšl, Polička, Jevíčko, Bystré a Bře-
zová připravují vyhlášení nejlepších 
sportovců regionu za rok 2008.
V této souvislosti vyhlašují kriteria pro 
nominace na získání uvedeného titulu.
Základní podmínkou je členství v tělo-
výchovné a sportovní organizaci nebo 
občanském sdružení zabývajícím se 
sportovní činností na území svitavského 
regionu.
Návrhy na nominace mohou být před-
kládány v kategoriích :
Jednotlivci :      -       žáci

- dorost
- dospělí
- veteráni
- trenéři
- handicapovaní
- mimořádný výkon
- krajánek

Kolektivy :        -       žáci
- dorost
- dospělí

Nominace sportovců a družstev  je možná 
za dosažené sportovní výsledky v roce 
2008, za přední umístění ve světových, 
evropských a domácích soutěžích.

Návrhy na ocenění sportovců, družstev    
a trenérů musí obsahovat:
- uvedení jména a příjmení, rok narození, 

místo trvalého pobytu, pouze město 
nebo obec

- příslušnost k TJ/SK či občanskému 
sdružení

-  výčet sportovních výsledků a umístnění   
v soutěžích roku 2008

-  zhodnocení činnosti trenéra

Návrhy zasílejte do 15. 1. 2009 na adresu:
      ČSTV-Regionální sdružení sportů 
      Kpt. Nálepky 39
      568 02 Svitavy

Školní sport v plném proudu
Dobrá reprezentace Gymnázia Moravská 
Třebová na soutěžích 7. Olympiády 
Pardubického kraje

Školních sportovních soutěží 7. Olympiády 
Pardubického kraje se účastní vždy vítězové 
okresních kol v příslušné věkové kategorii ve 
vypsaných sportech.V letošním školním roce se 
sportovcům moravskotřebovského gymnázia 
daří více než v předchozích letech, zejména       
v kategorii středních škol. Podle umístění na 
soutěžích, které jsou zahrnuty do Olympiády 
Pardubického kraje, získávají zúčastněné školy 
body do soutěže škol – podle jejich součtu za 
celý školní rok se sestavuje pořadí zvlášť           
v kategorii SŠ a ZŠ v rámci celého kraje. Body 
se přidělují takto – 1. místo 10 bodů, 2. místo     
7 bodů, 3. místo 5 bodů a 4. místo 3 body. Za celý 
loňský školní rok získala naše škola celkem      
18 bodů v kategorii SŠ a umístila se na 8. místě  
v této soutěži.

Probíhající školní rok 2008-2009 se ještě 
nepřehoupl do druhého pololetí a Gymnázium 
Moravská Třebová má na svém kontě již 22 
bodů, což je zatím nejvíce v dosavadní historii 
této olympiády. Kdo se o tyto body zasloužil?

Lehká atletika: - v CORNY poháru v atletické 
soutěži družstev SŠ získalo družstvo dívek        
v konečném hodnocení 2. místo (7 bodů) – o této 
soutěži proběhla zpráva v říjnovém vydání 
zpravodaje.

Stolní tenis: - družstvo chlapců SŠ obsadilo       
v krajském kole 4. místo (3 body). Po generační 
výměně, která v letošním školním roce proběhla 
a která citelně družstvo zasáhla (odchod Patrika 
Zítky), jsme neobhájili loňské prvenství v této 
soutěži a naši hráči bohužel nestačili na své 
soupeře. Body pro družstvo vybojoval jen 
Tomáš Riemer, ostatní nebodovali. Dalšími 
členy týmu ve stolním tenise byli Petr Jassa,  
Dan Šafařík a Jakub Coufal. Kromě posledně 
jmenovaného hráče může družstvo v příštím 
školním roce startovat ve stejném složení. 

Basketbal: - letos bezesporu nejúspěšnější sport 
na naší škole – v něm jsme zabodovali a získali 
2. místo (7b.) v kategorii dívek a 3. místo (5b.)   
v kategorii chlapců.Dívky si celkem s pře-
hledem poradily s družstvem Gymnázia 
Vamberk (50:19) i Gymnázia Chrudim (46:15). 
Ve finále podlehly po bojovném výkonu 
družstvu Gymnázia Pardubice, které má na své 
soupisce i juniorské reprezentantky ČR (38:66). 
Chlapci podlehli družstvu Gymnázia Chrudim 

(35:46), po těžkém boji nakonec prohráli             
i s Gymnáziem Pardubice (38:43) a v bitvě         
o každý míč s chlapci z Gymnázia Česká 
Třebová zvítězili poměrem 36:33 a umístili se 
na konečné 3. příčce.

Na soupisce dívek byly tyto studentky: Kate-
řina Klímová, Kateřina Fafílková, Petra 
Králová, Marie Lopourová, Lenka Trantírková, 
Hana Vašková, Martina Baráková, Anna 
Lochmanová, Jana Muselínová, Olga Škeří-
ková, Anežka Škeříková, Veronika Pechová       
a Paula Helebrandová.

Chlapci hráli v tomto složení: Jakub Král, Adam 
Svoboda, Petr Jassa, Jakub Kolář, Jaroslav 
Holub, Jakub Vymětal, Jiří Neubauer, Ondřej 
Schneider, Ondřej Wilner, Tomáš Václavík, 
František Šmid, Jiří Ambroz.

Obě družstva je nutné pochválit za vzorný 
přístup k této soutěži, za jejich bojovnost a chuť 
do hry a poděkovat za vzornou reprezentaci 
nejenom školy, města, ali celého svitavského 
okresu. 

Florbal: - dobrých výsledků dosáhlo gymná-
zium i ve florbalových soutěžích v kategorii 
žákyň 6.-9. tříd, třebaže se naše děvčata ne-
prosadila. Družstvo bylo složené pouze z hráček 
6. a 7. třídy, bylo na svém prvním turnaji             
a sbíralo hlavně zkušenosti v této technicky 
značně náročné hře. Elán a energie jim rozhodně 
nechyběl, ale po technické stránce se ještě 
budou muset toho hodně naučit. Jejich čas určitě 
ještě přijde, pokud se nenechají prvním 
neúspěchem odradit.
Zato dívky z kategorie SŠ si hru náležitě užívaly. 
V obvodním kole za sebou nechaly všechna 
ostatní družstva a postoupily do kola okresního. 
Také ve Svitavách nadělovaly svým soupeřkám 
jednu branku za druhou. Nešťastně prohrály až   
s favorizovaným družstvem  Gymnázia Svitavy 
a tím se jim zavřely dveře na krajskou 
olympiádu.

Podobně dopadli i chlapci naší školy v kategorii 
8.-9. tříd. Po dramatických koncovkách na 
obvodním kole (dvakrát po samostatných 
nájezdech) zvítězili a postoupili na okresní kolo 
do Svitav. Tam postupně porazili družstva ZŠ 
Felberova Svitavy, ZŠ Masarykova z Poličky     
i Gymnázia Jevíčka. Až ve finále po malém 
zaváhání těsně před koncem utkání za stavu 1:1 
dal soupeř branku, která rozhodla o našem 
konečném 2. místě za Gymnáziem Litomyšl.

(M.Kodeš)

Úspěšný rok  2009

všem  sportovcům ve městě

        přeje Nikola Pařilová 
                           (dvojnásobná nositelka

                                  titulu sportovec roku)

„Mé sportovní cíle nechť jsou vám 

inspirací a svedete mě překonat. 

Jenže já se tak snadno nedám!“
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Sportovní rubriku připravil František Matoušek

Hokej  dominuje městskému sportu
Ve městě, v němž se „teplé sporty“ 
přestěhovaly k zimní tréninkové fázi do 
tělocvičen nebo se střídají se soutěžemi  
halových sportů (stolní tenis, florbal, korfbal 
aj.), a kde už osm let funguje k radosti 
sportovní veřejnosti (zejména pak dětí) zimní 
ledová hala, je to zcela pochopitelné.

A my vám dlužíme, jak se jim vedlo po zdařilém 
začátku (HC Slovan vs. Hlinsko 5:2). 
Využíváme hodnocení zkušeného hráče Davida 
Syrůčka, který se vyjádřil: „Na začátku sezony 
přišel nový trenér (Klacl Jan), který má novou 
koncepci. Chce po nás nové věci a ne každý se 
dokáže hned přizpůsobit. Musíme si na nový styl 
zvyknout a přenést ho do hry. S obranou máme 
problémy, střídá se v ní velký počet hráčů a to se 
na souhře projeví. Z mého pohledu tým nehraje 
špatně, pořád šlape, jen neproměňujeme velké 
šance a nedokážeme udržet koncentraci po celý 
zápas. Prostě někdy se daří a někdy ne. Nadto 
týmy v soutěži jsou hodně vyrovnané, mně 
osobně nejlépe vyhovuje Chotěboř, s níž se dá 
hrát technický hokej; mám rád rovněž zápasy     
s Litomyšlí, prostě derby je  derby.“

HC Světlá n/Sáz. - HC Slovan  4 : 3 (0:1, 2:2, 
1:0 - 1:0) pp Branky: Konopčík, Lakomý, 
Kobza
HC Slovan - HC Chrudim B  5 : 3 (1:2, 3:1, 
1:0) Branky: Koláček 2, Husárek,  Lakomý, 
Havlíček
HC Choceň - HC Slovan 8 : 2  (2:0,  2:1, 4:1) 
Branky: Muselík R., Lakomý
HC Slovan Moravská Třebová – HC 
Chotěboř 8:7 (2:1, 6:1,0:5) Branky: Řehulka 3, 
Faltus T. 2, Kutmon,Koláček, Lakomý
HC Litomyšl - HC Slovan 2 : 3 (0:1, 1:2, 1:0) 
Branky: Muselík R., Faltus T., Řehulka
HC Hlinsko - HC Slovan 3 : 5 (1:0, 1:2, 1:3) 
Branky: Syrůček 2, Doseděl, Husárek, 
Konopčík 
HC Slovan - HC Světlá n/Sáz. 2 : 6 (0:2, 1:2, 
1:2) Branky: Frömel, Štěpař
HC Chotěboř - HC Slovan 6  : 1 (2:0, 1:1, 
3:0) Branky: Syrůček
HC Slovan - HC Litomyšl 3:2 (2:0, 0:0, 
0:2), sn. Branky: Lakomý, Husárek, 
rozhodující nájezd: Parolek
HC Slovan - HC Hlinsko 5:1 (2:1,2:0,1:1) 
Branky: Konopčík, Klíč, Husárek, Syrůček, 
Frömel
*povinné vítězství nad nejslabším účastníkem 
1.KL
HC Světlá n/S. - HC Slovan 6 : 1 (1:0, 4:1, 
1:0) Branky: Faltus,                                                                                                                                                                               
*ani na potřetí nedokázali Třebovští získat 
skalp silného a zkušeného celku
HC Slovan - HC Chrudim B 1 : 8 (1:4, 0:2, 
0:2) Branky: Lakomý
   

1.  HC Světlá n./Sáz. 41 bodů
2.  HC Chotěboř 30 bodů
3.  HC Moravská Třebová 27 bodů

Soutěž se přehoupla do druhé poloviny...

Přehled dosavadních výsledků (od 2. kola)

Průběžná tabulka – Muži A

4.  HC Choceň 23 bodů
5.  HC Chrudim B 19 bodů
6.  HC Litomyšl 11 bodů
7.  HC Hlinsko   2 body

Stávající ročník je svým způsobem velice 
zvláštní. Vzhledem k lichému počtu účastníků   
v podstatě všechny týmy postupují do play-off, 
nejlepší pozici  zákonitě získá tým na prvním 
místě (nedostižná HC Světlá n/S.), ostatní celky  
se nyní- v druhé polovině základní části - budou 
rvát o co nejlepší umístění, tj. o své rozhodující 
soupeře ve vyřazovacích bojích.

***

... ovšem  na  mladé hokejisty z Chocně už 
dvakrát nestačili. Po prohře  na tamním ledu 
nezvládli utkání ani v domácím prostředí.        
„Z trestné lavice nelze dát gól“ poznamenal 
trenér J.Faltus, když lakonicky a výstižně 
hodnotil výkon svých svěřenců. Ti si přesto       
v soutěži vedou i nadále velmi zdařile, na svém 
kontě mají řadu cenných vítězství (Chrudim, 
Světlá aj.) a průběžně jim patří i nadále v krajské 
přeboru Pardubického kraje 3.místo.
Kádr týmu - pod vedením J.Faltuse (trenér) aj. 
Kavan (asistent) tvoří hráči:
Brankáři: Ditrich Radek, Buchta Michal, 
Misiorz Petr
Obránci:  Coufal Jan, Doseděl Vladimír,Rulíšek 
David, Štěpař Domininik,, Schneider Ondřej, 
Keprt Patrik, Kalhaus Robin, Doleček Michal
Útočníci: Štěpánek Petr, Tlustoš Jaromír, Faltus 
Tomáš, Cach Libor, Vejchoda Petr, Kavan Jiří 
ml., Kubíček Matěj, Poul Tomáš, Bednařík Petr 
ml., Škadra Adam, Beneš Vítězslav, Blecha 
David.

HC Světlá n/S - HC Slovan  2 : 3
HC Slovan - HC Polička 11: 3
HC Chotěboř - HC Slovan  4 : 3
HC Slovan - HC Hlinsko  8 : 0

Hokejoví junioři „válí“...

Výsledky juniorského celku HC Slovan

HC Choceň - HC Slovan  5 : 3
HC Slovan - HC Chotěboř  3 : 4
HC Slovan - HC Lanškroun 3 : 2
HC Litomyšl - HC Slovan  6 : 4
HC Hlinsko - HC Slovan 1:2  (0:1,0:1,1:0)

Branky: Faltus, Coufal
HC Slovan - HC Chrudim 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky: Štěpánek, Bednařík, Cach
HC Slovan - HC Světlá n/Sáz.  4 : 3

Branky: Cach 2,Faltus,Štěpánek 
HC Polička - Moravská Třebová   0 : 4

Branky:Vejchoda, Blecha,
Štěpánek,Tlustoš

HC Slovan - HC Choceň 4 : 6
Branky: Vejchoda, Bednařík

  1.  HC Choceň 41 bodů
  2.  HC Chrudim 33 bodů
  3.  HC Skuteč 28 bodů
  4.  HC Chotěboř 26 bodů
  5.  HC Moravská Třebová 24 bodů
  6.  HC Hlinsko 18 bodů
  7.  HC Litomyšl 13 bodů
  8.  HC Polička 11 bodů
  9.  HC Světlá n./Sáz.   9 bodů
10.  TJ Lanškroun   4 body

Pozice  juniorů (stále na úrovni druhého/třetího 
místa) skýtá mnoho nadějí k doplňování týmu 
dospělých v příští sezóně.

Dospělí
7.1. 18:30 HC Slovan - HC Chotěboř
21.1. 18:30 HC Slovan - HC Světlá n/Sáz.
28.7. 18:30 HC Slovan - HC Choceň
4.2. 18:30 HC Slovan - HC Litomyšl
Junioři
2.1. HC Slovan - HC Skuteč
16.1. HC Slovan - HC Polička
24.1. HC Slovan - HC Hlinsko
31.1. HC Slovan - HC Lanškroun

Průběžná tabulka ( k 19.12.2008)

Pozvánka na zimní stadion

L E D E N  2 0 0 9
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