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Děkujeme těm, kteří si i nadále
uklízejí před svým prahem
Vydatné lednové a únorové sněžení bylo ostrým
testem účinnosti známé „chodníkové novely“.
Sněhové přívaly mizely, ale ne tak rychle, jak by
si občané města asi představovali. V plánu zimní
údržby komunikací je stanoveno pořadí
důležitosti ulic a chodníků s tím, že na těchto
úsecích technické služby města zajistí odstraňování sněhu a posyp náledí do určité doby.
O svých zkušenostech s „chodníkovou novelou“
a přívaly sněhu jsem si povídala s jednatelkou
Technických služeb města Moravská Třebová
Gabrielou Horčíkovou.

Jak byly technické služby připraveny na
příchod letošní zimy?
Operační plán zimní údržby schválený radou
města na sezonu 2009/2010 řešil nově systém
údržby komunikací pro pěší („chodníkový
zákon“ k nahlédnutí na www.tsmt.cz). Podrobným pasportem stanovil místa, způsob a čas
údržby. Dále stanovil chodníky, které se v zimním období udržovat nebudou. Tyto lokality byly
označeny informačními tabulkami. Technické
služby jako realizátor zimní údržby zajistily
naskladnění posypového materiálu a nově zakoupily ručně vedené motorové zametací stroje pro
zimní údržbu. V tuto chvíli jsou 24 hod. denně
v pohotovosti traktory s radlicemi, komunální
traktory se sypačem a zimními košťaty, šípová
radlice se sypačem, silniční sypač, nakladač,
malotraktor s radlicí a sypačem.
Využívají TS při úklidu sněhu výpomoc jiných
firem a nezaměstnaných?
Ano při sněhové kalamitě počátkem ledna jsme
byli nuceni požádat o pomoc i jiné firmy,
zejména na úklid a odvoz sněhu z frekventovaných lokalit. Průběžně nám také pomáhají
zaměstnanci veřejné služby, kteří zajišťují
zejména ruční úklid chodníků, autobusových
zastávek a osekávání ledu.
Daří se Vám dodržovat schválený nový
operační plán zimní údržby?
Je to samozřejmě obtížné. Časy výjezdu jsou
v souladu s operačním plánem, problém nastává

v období mrazu v kombinaci s táním nebo
deštěm. V takových případech je třeba provádět
údržbu takřka nepřetržitě. Všichni jistě dobře
vědí, co dokáže např. tající rampouch udělat na
chodníku. Velké zmrazky je problematické
likvidovat, obzvlášť když jsou velké minusové
teploty. Chemický posyp nezabírá a mechanické
dočišťování je značně obtížné. To samé je vidět
na průjezdných komunikacích, kde zmrzne dříve
tající sníh. Vytvoří se souvislý pás ledu, který je
mechanicky neřešitelný a posyp drtí je zcela
neefektivní.
Jaké jsou vaše zkušenosti s důsledky již zmiňované chodníkové novely, tedy s rozšířením
počtu ošetřovaných chodníků?
Samozřejmě je to komplikace a letošní zima nás
nechává značně potrápit. Pomineme-li ekonomickou náročnost, je zřejmé, že nemůžeme být na
všech místech současně. Přednostně jsou udržovány nejfrekventovanější úseky a i když je
nasazena veškerá možná technika a personál,
neubráníme se nedostatkům. Tuto situaci ovlivňuje i netolerance některých obyvatel. Mylně se
domnívají, že v kompetenci města je zajištění
veškerých průchodů a projezdů do vchodů a garáží. Někteří se nezdráhají např. vyvézt na
městskou komunikaci i sníh ze svých pozemků.
Stáváme se často svědky odvozů sněhu ze
soukromých dvorků přímo na silnici. Dovedemeli situaci ad absurdum čí je sníh spadlý na chodník ze střechy? Čí je zmrazek z neotlučených
rampouchů? Ať jsme však spravedliví, jsou mezi
námi i tací občané, kteří nepřestali pečovat o sousedící chodníky, pečlivě a pravidelně odhrnují
sníh. Většinou se jedná o starší občany a majitele
rodinných domků. Paradoxně největší problémy
jsou v bytových domech tam, kde se o práci může
podělit více lidí. V těch, co pomáhají, je asi více
zakořeněn pocit zodpovědnosti a není jim lhostejné, jak to před jejich domem vypadá. Patří jim
dík a hluboká poklona. Velmi děkujeme.
Máte spočteno nebo aspoň odhadnete, kolik
zatím stál zimní úklid v Moravské Třebové za
první měsíce v roce 2010?
Náklad na zimní údržbu chodníků a komunikací
za měsíc leden je cca 1 mil Kč.
Které chodníky navíc proti loňskému roku
zvládáte uklidit? A kde uvítáte iniciativu
majitelů či obyvatel přilehlých nemovitostí?
Již v minulých letech jsme řešili chodníky
zejména v okolí náměstí, ul. Svitavskou, Komenského, sídliště Západní. Nově se letos uklízí
většina ostatních chodníků zejména celá Lanškrounská, Olomoucká, Brněnská. Velmi by nám
občané pomohli na úzkých a hůře dostupných
chodnících, kde neprojede žádná technika a úklid
musí probíhat ručně. Komplikovaná je např. ul.
Jevíčská, Míru (v horní části), Dukelská.

Můžete nějak podpořit občany města, kteří
chodníky zejména v okrajových částech města
stále uklízejí sami?
V letošním roce jsme rozšířili počet mobilních
posypových nádob. Není problém je doplnit do
míst, kde se lidé rozhodnout pomoci v údržbě
doplnit je do požadované lokality. Předpokládáme však, že materiál bude použit pro účely
údržby městských komunikací.
Na závěr bych poprosila občany, aby byli shovívaví a tolerantní, nejen k městu a TS jako realizátorovi údržby, ale i k sobě navzájem. Je třeba mít
neustále na paměti, že např. jedno nevhodně
zaparkované vozidlo vážně ohrozí možnost
údržby. Využívejte v tuto dobu záchytných
parkovišť. Věnujte, prosím, čas denní kontrole
Vaší střechy – převisům sněhu a tolik nebezpečným rampouchům. Dívejme se kolem sebe, zda
nedochází k ohrožení např. pádu větví. Pokud na
něco podobného narazíte, neváhejte kontaktovat
Technické služby. I díky Vám můžeme výrazně
zmírnit nebezpečí škod na zdraví i majetku.
Vždyť je to v podstatě krásná zima a jednou
budeme dětem říkat: „Jó v roce 10!!! To byla
zima!“
Děkuji za rozhovor.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Děkujeme, že nám pomáháte
Jsem velmi zklamán vysokým počtem občanů
našeho města, kteří se na základě nového
zákona o údržbě chodníků, navrženého
známým šprýmařem panem senátorem
Kuberou, přestali starat o chodníky před
svými domy. Na druhé straně si velice vážím
všech lidí, kterým není jedno, jak chodníky
před jejich prahem vypadají a ochotně se
stejně jako dříve o tyto chodníky starají.
Těmto občanům města, kteří se aktivně podílí
na bezpečí chodců, vzhledu našeho města
a v neposlední řadě na úsporách rozpočtu
města, bych chtěl touto cestou upřímně
poděkovat. Věřím, že bude počet moravskotřebovských občanů ochotných pro svoje
město něco udělat, stále přibývat.
Václav Mačát, místostarosta města
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Prvňáků bude
v příštím roce víc
Zápisy do prvních tříd školního roku 2010/2011
proběhly ve všech třech základních školách
v pátek 5. 2. K zápisu se dostavilo se svými
rodiči 138 dětí, z toho122 z Moravské Třebové
a 16 z okolních obcí. Školní docházku v září
zahájí 121 nových školáků, což je o 19 více než
v loňském roce, u 17 dětí rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.

V Moravské Třebové bude v příštím školním roce
otevřeno šest prvních tříd – tři na ZŠ Palackého,
dvě na ZŠ Kostelní nám. a jedna na ZŠ Čs.
armády, kde bude zároveň otevřena i přípravná
třída, do které je již dnes přihlášeno 7 zájemců.
Mgr. Jolana Sejbalová, Odbor školství a kultury

Vlajka pro Tibet
Radní města schválili vyvěšení tibetského slunce
v Moravské Třebové. Letos už po jedenácté na
radnici zavlaje 10. března tibetská vlajka.
Pravidelně tak připomíná povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci. Město se zařadí mezi dalších tři
sta devět radnic, které vlajku vyvěsí.
V tento den si lidé na celém světě připomenou
50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
ve Lhase v roce 1959, při kterém zemřelo na
80 000 Tibeťanů. Občanskému sdružení Lungta,
které v ČR organizuje mezinárodní akci Vlajka
pro Tibet, zatím potvrdilo (do uzávěrky zpravodaje) sto šedesát tři obcí a institucí, že tibetskou
vlajku jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní
identity vyvěsí. Do akce se zapojí i město Jevíčko, které v rámci Dnů Tibetu uspořádají vlastní akci – Chovatelské DNY TIBETSKÝMI sny.

Pořádání trhů v r. 2010
Trhy budou pořádány na nám. T. G. Masaryka čtvrtletně v těchto termínech:

21. 4., 16. 6., 15. 9. a 15. 12. 2010.

Obec Biskupice
Biskupice č.p.11, pošta 569 43 Jevíčko
NABÍDKA STAVEBNÍCH MÍST V OBCI
BISKUPICE
Obec Biskupice nabízí k prodeji 15 stavebních
míst p.č. 199/33 (733 m2), 199/34 (738 m2),
199/35 (828 m2), 199/36 (838 m2), 199/37 (850
m2), 199/26 (857 m2), 199/27 (879 m2), 199/8
(1031 m2), 199/47 (826 m2), 199/42(826 m2),
199/41 (829 m2), 199/40 (827 m2), 199/28 (836
m2), 199/38 (819 m2), 199/30 (960 m2).
CENA 50 Kč/m2
Další informace na tel. 461 326 521, www.biskupice.cz. Doručení žádostí: písemně: Obec
Biskupice, Biskupice čp.11, 569 43 nebo na
e-mail: biskupice@biskupice.cz

BŘEZEN 2010

Město Moravská Třebová vypisuje Veřejné výběrové řízení
na prodej volných bytových jednotek a stavebních pozemků
z majetku města Moravská Třebová
1) volná bytová jednotka č. 1403/19 v domě na
ul. Jiráskově č.p. 1403, č.o. 99, na parcele
č. 2711/56 a 2711/57, obě v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, tří pokojů,
koupelny, WC, chodby, lodžie a sklepu o celkové
výměře 83,6 m2 včetně spoluvlastnického podílu
7800/189546 na společných částech domu a na
výše uvedených pozemkových parcelách.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové
řízení: 680.400 Kč.
2) volná bytová jednotka č. 88/3 v domě na
ul. Zámecké č.p. 88, č.o. 5a, na parcele č. 208
v obci a katastrálním území Moravská
Třebová, části obce Město, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny, WC a chodby
o celkové výměře 55,84 m2 včetně spoluvlastnického podílu 3104/10000 na společných částech
domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové
řízení: 385.400 Kč.
3) volná bytová jednotka č. 108/3 v domě na
ul. Horní č.p. 108, č.o. 2, na parcele č. 2154
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, části obce Předměstí, sestávající z kuchyně, dvou pokojů, koupelny s WC, spíže a chodby
o celkové výměře 72,5 m2 včetně spoluvlastnického podílu 3541/10000 na společných částech
domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách a vedlejších
stavbách.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové
řízení: 512.200 Kč.
4) volná bytová jednotka č. 221/1 v domě
v části obce Boršov č.p. 221, na parcele č. st.
388 v obci Moravská Třebová a katastrálním
území Boršov u Moravské Třebové, sestávající
z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, komory,
chodby a balkonu o celkové výměře 75,82 m2
včetně spoluvlastnického podílu 5411/10000 na
společných částech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních
úpravách.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové
řízení: 321.300 Kč.
Vyvolávací cena těchto nemovitostí byla stanovena dle Směrnice města Moravská Třebová
č. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej
bytových domů a jednotek.

Přestupky v roce 2009
Městský úřad v Moravské Třebové v roce
2009 zpracovával podle statistiky celkem 841
přestupků. V rámci správních řízení o přestupcích bylo uloženo 569 pokut v celkové
částce 1.412.100 Kč. Největší počet přestupků projednával odbor dopravy městského
úřadu, na druhé místo v počtu přestupkových
řízení se řadí odbor kancelář starosty a tajemníka. Nejčetnější zastoupení přestupků
projednávaných posledně jmenovaným
odborem měla skutková podstata přestupku
proti občanskému soužití v počtu 57 případů
(rozumí se ukončených v rámci správního
řízení). Za ty případy se řadí přestupky proti
majetku. Podstatně menší početní zastoupení
měly přestupky proti veřejnému pořádku,
případů bylo 11.
JUDr. Ludmila Hanusová,
Odbor kancelář starosty a tajemníka

Pozemky:
1) pozemek parc. č. 1944/1 o výměře 735 m2,
kultura zahrada, pozemek parc. č. 1975/2 o výměře 22 m2, kultura zahrada, pozemek parc.
č. 2040/15 o výměře 36 m2, kultura zahrada
a pozemek parc. č. 2040/13 o výměře 15 m2,
kultura zahrada (které tvoří jeden stavební
pozemek) vše v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. Jevíčská.
Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové
řízení: 404.000 Kč.
2) Pozemek parc. č. 1946/12 o výměře 825 m2,
kultura zahrada v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. Jevíčská.
Výchozí cena bytu pro veřejné výběrové
řízení: 412.500 Kč.
3) pozemek parc. č. 2628/16 o výměře 594 m2,
kultura orná půda v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla.
Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové
řízení: 297.000 Kč.
4) pozemek parc. č. 2628/15 o výměře 752 m2,
kultura orná půda v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla.
Výchozí cena pozemku pro veřejné výběrové
řízení: 376.000 Kč.
Výchozí cena 1 m2 pozemku pro veřejné
výběrové řízení činní 500 Kč.
Veřejné výběrové řízení se bude konat v sobotu dne 13. března 2010 v 9.00 hod. v budově
Muzea na ul. Svitavské č.o. 18 v Moravské
Třebové.

Splatnost poplatku
za komunální odpad
Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost
místního poplatku za komunální odpad.
Úhradu je nutné provést do 31. 3. 2010.
Poplatek lze uhradit v hotovosti do pokladny
na odboru majetku města a komunálního
hospodářství sídlícím v zadním traktu
budovy na nám. T. G. Masaryka č. o. 29 nebo
na Občanském informačním centru na ul.
Olomoucká č. o. 2. Platbu lze provést také
bezhotovostně na účet města Moravská
Třebová.
Další informace Vám rádi sdělíme telefonicky na číslech 461 353 138, 461 353 145.
Odbor majetku města
a komunálního hospodářství

Vznikne nová ulice
U Písku?
Radní města doporučili zastupitelstvu města
schválit zřízení nové ulice s názvem U Písku,
která je souběžná s ulicí Jevíčskou. V souvislosti
s novou výstavbou v lokalitě Jevíčská vznikne
nová ulice, u níž je nutno vzhledem k připravované výstavbě rozhodnout o jejím názvu. V této
souvislosti byli osloveni vlastníci stavebních
pozemků, kteří navrhli následující názvy:
Mozartova, Cimrmanova, Ladova, Pod Křížovým
vrchem, Pod Ořechy, U Písku.
Vodítkem názvu nové ulice U Písku je blízkost
Domu armády České republiky Na Písku. Rozhodnuto bude na zastupitelstvu města 15. března.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Dostavba zimního stadionu posílí pozici
Moravské Třebové v regionu
Zimní stadion se v letošním roce dočká
východní tribuny a kvalitního sociálního
zázemí. Vedení moravskotřebovské radnice
začalo s realizací projektu „Infrastruktura pro
sport a volný čas v Moravské Třebové –
1. etapa.“ O projektu samotném a průběhu
prací jsme si povídali s místostarostou města
Václavem Mačátem.
Pane místostarosto, co vyvolalo přípravu
projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas
v Moravské Třebové – 1. etapa“?
Již mnoho let se v Moravské Třebové mluvilo
a jednalo o uzavření zimního stadionu tribunou
na východní straně. Stále se však nedařilo získat
na tento záměr nějakou dotaci od státu. Teprve
evropské fondy umožnily, abychom zpracovali
projekt, jehož cílem je nejenom výstavba
východní tribuny, ale i vytvoření odpovídajícího
zázemí pro výkonnostní i rekreační sport a pro
diváky. Takto vybavený sportovní areál bude
sloužit jak v zimě, tak i v létě, zejména pro
sportovní, ale i pro kulturní akce.

O rekonstrukci zimního stadionu jsme psali
poprvé v prosinci 2008. Teď máme leden 2010
a začalo se s prvními pracemi. Byly nějaké
problémy s výběrovým řízením? Proč se
rekonstrukce, dá se říct o rok, opozdila?
Ze zpoždění nemáme žádnou radost, ale výběrové řízení na dodavatele se bohužel protahovalo
díky obstrukcím ze strany potencionálních dodavatelů, kteří v soutěži neuspěli. Vzhledem
k finančnímu objemu této investiční akce, přes
40 miliónu korun, jsme museli dodržet všechny
lhůty podle zákona o veřejných zakázkách.
Kdo vyhrál výběrové řízení?
Vítězem výběrového řízení, a tím i dodavatelem

stavby, se stala firma Matoušek a. s., která splnila
všechny podmínky výběrového řízení a nabídla
nejnižší cenu. Jsem rád, že to tak dopadlo
vzhledem k tomu, že se jedná o firmu z našeho
regionu, se kterou máme dobré zkušenosti.
Jaký je harmonogram prací?
Ve smlouvě, kterou Město Moravská Třebová se
společností Matoušek uzavřelo, je termín
dokončení stavby 31. 10. 2010. S ohledem na
tento termín bylo nutné zahájit stavbu okamžitě
po podpisu smlouvy na začátku letošního roku,
a tím omezit pro tuto sezonu prostor pro diváky
na východní straně. K omezení provozu zimního
stadionu však nedojde. Na realizaci stavby je
samozřejmě zpracován detailní harmonogram,
podle kterého bude průběh pravidelně kontrolován. Aby nebyl v létě narušen provoz aquaparku,
bylo s dodavatelem dohodnuto, že budou dvě
nová parkoviště, která jsou součástí projektu
dokončena do 31. 5. 2010.
Odpovídá projekt svojí kapacitou a funkčním
vybavením potřebám města a celého regionu?
Oproti původnímu záměru, který mělo město
v minulosti, jsme zpracovali projekt tak, aby řešil
komplexně infrastrukturu našeho krásného
sportovního areálu. Jeho kapacita a vybavení
odpovídá současným i budoucím potřebám města
a celého našeho regionu. Realizací tohoto
projektu se nepochybně posílí pozice Moravské
Třebové jako významného regionálního centra.
Zlepší se zázemí pro hráče?
Vytvoření kvalitního zázemí pro sportovce, které
by odpovídalo současným potřebám, bylo jedním
z cílů projektu. Šatny a sociální zařízení, které
jsou dnes k dispozici, jsou naprosto nevyhovující.
Kromě výstavby nového zázemí by mělo dojít
i k rekonstrukci starých prostor tak, aby je bylo
možné rovněž nadále využívat .
Vzniknou nová parkovací místa? Dnes návštěvníci sportovního areálu využívají pro parkování nevyhovující plochy vedle zimního stadionu, která je nezpevněná a nevhodná pro
parkování.
Projekt obsahuje řešení parkovacích míst pro celý
sportovní areál, tedy pro aquapark, fotbal, hokej,
tenis, volejbal, prostě pro všechny sportovní
a kulturní akce, které se budou v tomto
sportovním areálu odehrávat. Celkově vznikne
79 parkovacích míst na dvou parkovištích.
Děkuji za rozhovor.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Pro nezájem se ruší příměstská doprava
Obyvatelé vloni volali po zřízení městské dopravy. Radní proto rozhodli o rozšíření autobusové dopravy o tři spoje. Vyšli tak vstříc nejen
školákům, ale také seniorům a pracujícím. Bohužel lidé nové spoje nevyužívali. Rada rozhodla, že
nové spoje od března
zruší. Od září jezdí v Moravské Třebové autobusy,
které lidem usnadňují
cestu do školy, do zaměstnání nebo k lékaři a na nákupy. Obyvatelé ale
o tuto službu brzy přijdou. Důvodem je malý
zájem. „Využití městské dopravy nesplnilo naše
očekávání. Stávající výsledky těchto autobusových spojů nepřinesly požadované výsledky a jsou
vyjma ranního školního spoje užívány občany
velmi poskrovnu. Budeme ale jednat s ČSAD
o tom, aby zůstaly zachované spoje číslo 102
a 103 ke školám a k nemocnici,“ uvedl místostarosta Miloš Izák.
Ve stávajícím rozsahu zůstanou spoje zachované
jen do března. „Poté zůstanou zastávky pro
školáky. Jedná se o ranní spoj, který bude ČSAD
nadále provozovat jako součást své dopravní
obslužnosti. Autobus bude tedy i nadále jezdit
k nemocnici a na ulici Školní k ZŠ Palackého.

Ostatní linky budou zrušeny, protože měly
nulovou vytíženost,“ dodal Miloš Izák. Lidé
mohou rozšířenou autobusovou dopravu využívat
do 6. března, kdy vyprší smlouva s ČSAD.
Vedení města se vloni problematikou příměstské
dopravy intenzivně zabývalo. Připravilo zvláštní
dotazníky pro občany, které vyhodnotilo a na
jejich základě dopravu zřídilo. „Věřil jsem, že
obyvatelé města spoje uvítají. Je mezi námi určitá
část občanů, která nemá auto a má problém se
dostat z jednoho konce města na druhý. Jedná se
především o starší občany, kteří mají daleko za
nákupy, k lékaři nebo do města. Bohužel můj
odhad nevyšel. Byla to služba zřízená na přání
našich občanů. Dlouhodobě po ní volali Jelikož
náklady na provozování dopravy nejsou nejnižší
a zájem občanů je minimální, nevidím důvod,
proč bychom měli službu nadále provozovat,“
sdělil místostarosta. Finanční náklady na provoz
příměstské hromadné dopravy jsou od 1. září do
6. března devadesát tisíc korun. Na celý rok sto
osmdesát tisíc korun. Přitom tržby za jízdné,
které se z této částky odečítají byly sedm set až
osm set korun měsíčně. Takové plýtvání s městskými financemi nemohli moravskotřebovští
radní nadále podporovat.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Moravská Třebová má stříbrné
ocenění za „Organizaci dobré
veřejné služby“
Zástupci Městského úřadu v Moravské Třebové
v úterý 9. února 2010 převzali v Táboře stříbrné
ocenění za prokazatelnou kvalitu a dobré
výsledky v organizaci práce.
Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve
veřejné správě za rok 2009 převzal od náměstka
ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu
a archivnictví Richarda Nouzi a náměstka ministra vnitra pro informatiku Jaroslava Chýlka tajemník moravskotřebovského úřadu Stanislav
Zemánek a vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel
Šafařík.

„Cenu jsme získali za realizaci projektu Zavedení
Systému managementu bezpečnosti informací dle
ČSN ISO/IEC 27001: 2006. Projekt jsme zahájili
už v roce 2008 a ukončili v červenci minulého
roku. Pro klienty městského úřadu tento projekt
znamená jistotu, že s jejich osobními údaji
a dalšími osobními informacemi zaměstnanci
nakládají bezpečným způsobem v souladu s platnými zákony a normami,“ vysvětlil tajemník
městského úřadu Stanislav Zemánek.
Projekt v rámci městského úřadu má čtyři
důležité cíle. Zajistí soulad s požadavky právních
předpisů, zvýší důvěru klientů úřadu, významně
sníží rizika související s nedostupností informací,
s jejich únikem, zneužitím či ztrátou a možnými
následnými sankcemi a také bezpečnost informací se stane integrální částí celého systému
řízení úřadu. Nový projekt nezapomněl ani na
zaměstnance úřadu v Moravské Třebové. Ochrání
je před trestní odpovědností za neoprávněné
nakládání s osobními údaji. Definuje jasná
pravidla a zásady pro nakládání s informacemi
a způsoby jejich zpracování. Jednoznačně
vymezuje odpovědnost a pravomoci při nakládání
s informacemi. Navíc stanovuje pravidla a odpovědnost pro správce informačních systémů.
„Jsem velmi rád, že jsme ocenění získali. Je za
tím spousty kvalitní práce. Zpracovali a vydali
jsme jedenáct vnitřních předpisů a další vnitřní
postupy a metodiky. Všichni zaměstnanci byli
proškoleni a vyzváni k aktivní spolupráci. Všichni
také pochopili smysl a význam projektu. Aktivně
se zapojili a aplikovali stanovené zásady
bezpečnosti informací do své práce. To vše
dokazuje, že Městský úřad v Moravské Třebové
pracuje velmi dobře a stále zvyšuje svoji kvalitu,“
vyjádřil své uznání starosta města Josef Ošťádal.
Moravská Třebová je jedno z mála měst v České
republice, která získala certifikát, který potvrzuje,
že systém managementu bezpečnosti informací
v organizaci Město Moravská Třebová byl
prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN
ISO/IEC 27001: 2006 pro obor: Výkon veřejné
správy v samostatné a přenesené působnosti.
Certifikát platí tři roky, nicméně každý rok
proběhnou průběžné kontroly certifikačním
orgánem. Ty by měly potvrdit, že městský úřad
nejen dodržuje stanovené zásady bezpečnosti
informací, ale také neustále zlepšuje kvalitu své
práce v této oblasti.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Hornické muzeum
na Hřebči se odkládá
Prioritním projektem města je projekt
„Cesta od renesance k baroku“
Muzeum mělo být vytvořeno v areálu
bývalého dolu Hřebeč. Součástí projektu
bylo vytvoření prohlídkové trasy a expozice
v Jihlavské štole dlouhé 150 metrů, s ukázkami ražby důlních děl, důlní mechanizace
a s prostorem pro jízdu důlních osobních
vlaků. Hornické muzeum mělo být součástí
Hřebečských důlních stezek, které se budou
slavnostně otevírat v červnu letošního roku,
a naučné stezky Lesů ČR Boršovský les.
Prostřednictvím mladějovské úzkokolejky se
poté měly stezky propojit s Průmyslovým
muzeem v Mladějově. Projekt se kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům na pozemcích
odkládá.

„Projekt hornického muzea je velmi zajímavý, s vysokým přínosem pro další rozvoj
cestovního ruchu v našem regionu a v Českomoravském pomezí. Proto se tohoto projektu
nevzdáváme a já věřím, že bude možné jej
někdy v příštích letech realizovat. Celý
projekt je připraven co se týče projektové
dokumentace, ale nepodařilo se dořešit
vlastnické vztahy ke všem dotčeným
pozemkům. Nebylo proto možné předložit
žádost o dotaci z evropských fondů (ROP 3.1)
do výzvy, která končila 31. ledna 2010.
Budeme však pokračovat v jednání kolem
pozemků a sledovat další příležitosti ke
získání dotace,“ uvedl místostarosta města
Václav Mačát a dodal: „Naším prioritním
projektem je projekt „Cesta od renesance
k baroku“, na který jsme žádost o dotaci
z ROP 3.1., včetně veškeré dokumentace,
předali v termínu. Jedná se o pozoruhodný
a unikátní projekt, který naplňuje strategii
rozvoje cestovního ruchu našeho regionu,
Českomoravského pomezí a Pardubického
kraje. Tento projekt vzbudil velmi pozitivní
odezvu jak ze strany historiků, tak i odborníků na cestovní ruch. Věřím proto, že
s naší žádostí o dotaci uspějeme a že se
občané i návštěvníci našeho města budou
moci brzy na cestu od renesance k baroku
vydat.“
Předmětem projektu „Cesta od renesance
k baroku“ je dokončení obnovy zámeckého
komplexu, zpřístupnění velké Křížové cesty,
která byla plánovaná už našimi předky,
restaurování sousoší Kalvárie, renovace
parku na Křížovém vrchu, renovace cesty na
hřbitov a renovace Lapidária na hřbitově.
Bude tak završena obnova zámeckého
komplexu s cílem propojení centra města
s podzámčím, případně i s budoucím
městským parkem na Knížecí louce.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Moravská Třebová pomohla Ukrajině
Začátek spolupráce mezi městy Moravská
Třebová a Vlaardingen se datuje do roku 1992.
Během doby, po kterou obě města spolupracují,
bylo realizováno několik velkých projektů,
z nichž nejvýznamnější je projekt Občanského
informačního centra na radnici v Mor. Třebové.
Úspěšný transfer holandského know-how a jeho
implementace do českého prostředí měl za
následek nejen zlepšení úrovně služeb poskytovaných radnicí občanům města Moravská Třebová,
ale bylo také po celou dobu monitorováno
holandským Sdružením municipalit (VNG), které
práci holandských odborníků, za podpory
ministerstva zahraničí Nizozemska, financovalo.
Pozitivní výsledky projektu přinesly městu kromě
vzrůstu prestiže také Cenu Ministerstva vnitra ČR
za inovaci ve veřejné správě v roce 2005.
Vzhledem k pozitivním zkušenostem, které VNG
a město Vlaardingen z implementace holandských přístupů v Moravské Třebové získalo, byla
Moravská Třebová požádána o zapojení do třístranného mezinárodního projektu s cílem napomoci zlepšení fungování veřejné správy a úrovně
poskytovaných služeb na Ukrajině, konkrétně ve
městě Romny v Sumské oblasti (město leží cca
250 km východně od Kyjeva a má asi 50 tis.
obyvatel). Poté byla na projekt oficiálně podána
žádost o financování na Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí prostřednictvím VNG.
Projekt získal jedno z nejvyšších bodových
ohodnocení a v listopadu 2006 mu tak byla
přiznána dotace. Česká republika byla první
postkomunistickou zemí, která v takovém
rozsahu a s takovým úspěchem implementovala
holandské přístupy ve veřejné správě. Holandská
strana proto předpokládala, že vzhledem k obdobné předrevoluční zkušenosti se díky zapojení
Moravské Třebové zvýší šance na úspěch při
realizaci obdobných projektů na Ukrajině.
Poprvé se Moravská Třebová zapojila do takto
rozsáhlého zahraničního projektu. Za holandskou
stranu se jej účastnili čtyři odborní pracovníci
z radnice ve Vlaardingenu a představitel konzultantské firmy Activa Europe, za ukrajinskou

První tři místa
patří boršovským
Starosta města Josef Ošťádal společně s místostarostou Milošem Izákem ocenili 18. února
výherce soutěže o „Nejkrásnější vánoční
výzdobu“. Na prvním místě se umístil Jiří Vrána,
na druhém Pavel a Věra Slezákovi a třetí místo
patří Haně Krejčové. Všichni z Boršova.

„Výhercům gratuluji. Jsem velmi rád, že se našli
občané, kteří se do soutěže přihlásili a svojí
vánoční výzdobou domovů zkrášlili naše město.
Nebylo to jednoduché rozhodování, ale vyhrát
mohou jenom tři. Všem ostatním děkujeme za
zaslané fotografie a přejeme hodně štěstí v dalším ročníku soutěže,“ řekl starosta města Josef
Ošťádal. Výherci obdrželi plavenky s deseti
vstupy do moravskotřebovského aquaparku,
pamětní minci města, knižní publikaci Města
Pardubického kraje a další věcné dárky.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

stranu pak starosta, jeho místostarostové a pracovníci odborných útvarů, za Moravskou
Třebovou Ing. Miroslav Netolický, manažer
ekonomického rozvoje města a Ing. Pavel
Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ.
Výstupy projektu:
- sestavení informační brožury pro občany s přehledem služeb, kontaktních údajů a rad, jak
v různých situacích postupovat, seznámení se
s chodem center služeb radnice pro občany
(v Moravské Třebové Občanské informační centrum, ve Vlaardingenu Veřejné informační
centrum pro občany), vysvětlovací kampaň v médiích, a příprava pro vybudování klientského
centra.

Angelika Okipna a Jan Hecker ve Lvově
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům projektu
„Romny – město pro občana“, bylo vedení města
Moravská Třebová vyzváno k účasti ve druhé fázi
projektu s názvem „Romny – město pro občana
II,“ a to v rámci programu Logo East II.
Moravská Třebová výzvu přijala a reprezentovala
tak ČR jako jediné město z ČR v třístranném
česko-holandsko-ukrajinském projektu. Běžně
tato spolupráce funguje na dvoustranné
holandsko-ukrajinské bázi, výjimkou je pouze
třístranná spolupráce měst Haag – Varšava –
Lvov a právě Vlaaardingen – Moravská Třebová
– Romny. Druhá etapa si kladla za cíl vybudovat
a vybavit informační přepážku s prozatím pěti
službami, které budou soustředěny na jedno
místo. Tato přepážka (“one stop desk“) se stala
zárodkem centra služeb radnice a výhledově bude
poskytovat služby občanům v podobném rozsahu
jako ve Vlaardingenu a v Moravské Třebové.
Projekt se sestával z několika komponent, a to
především z procesní analýzy služeb, které byly
jako pilotní do centra nasazeny, zapojení občanů
do procesu a definování vhodných komunikačních kanálů pro informování široké veřejnosti
a dotčených institucí. Projekt probíhal od června
2008 a dokončen byl 2. 12. 2009 slavnostním
otevřením klientského centra ve městě Romny za
účasti českého obchodního atašé na Ukrajině
a gubernátora Sumské oblasti. Projektu se účastnili tři odborní pracovníci z radnice ve Vlaardingenu a představitel konzultantské firmy Activa
Europe, za ukrajinskou stranu pak vedení radnice
a pracovníci odborných útvarů, za Moravskou
Třebovou Ing. Miroslav Netolický a Ing. Pavel
Šafařík.
Výstupy projektu: vybudování a technické
vybavení klientského centra radnice, procesní
analýzy pěti produktů, které jsou v něm poskytovány, úprava organizační struktury radnice,
vyškolení pracovníků centra, zapojení občanů do
projektu (kulaté stoly, veřejná slyšení) a vytvoření a implemetace komunikační strategie.
Závěr: Na závěrečném semináři programu
LOGO EAST II, který se uskutečnil v ukrajinském Lvově ve dnech 10. - 11. 2. 2010 oznámil
starosta města Romny, že jejich klientské
centrum dostalo ocenění od gubernátora Sumské
oblasti za nejlepší inovaci ve veřejné správě za
rok 2009.
Ing. Miroslav Netolický,
manažer ekonomického rozvoje města
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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:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v lednu přijali a řešili celkem 89 oznámení od
občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti
strážníků bylo zjištěno a řešeno 17 dalších
nedostatků, které trápily nejen občany našeho
města a ztěžovaly běžný denní život v našem
městě. V lednu strážníci realizovali v pěti
případech odchyt toulavých psů, z nichž tři se
následně podařilo vrátit zpět svým pánům
a dva psi byli strážníky převezeni do Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
Dále pak strážníci spolupracovali v jednom
případě s posádkou Rychlé záchranné služby
a v sedmi případech s Policií ČR. Jeden
případ předali strážníci městské policie k šetření Obvodnímu oddělení Policie ČR Moravská Třebová.
Padající sníh ze střech
V sobotu 6. 2. řešili strážníci městské policie
problém na ulici Poštovní, kde byl zasypán
osobní automobil sněhem spadeným z jedné ze
střech okolních domů. Sněhová lavina byla na
tolik velká, že strážníkům nezbývalo než
přivolat na pomoc pracovníky technických
služeb, kteří za pomocí těžké techniky sníh
museli zprvu odvézt a posléze se podařilo
vozidlo vyprostit. Jelikož byl mokrý sníh těžký
a v padajících hromadách se navíc nacházely
kusy ledu, bylo zasažené vozidlo značně
poškozeno.
První pomoc
Podnapilému muži, silně krvácejícímu z hlavy,
poskytli strážníci městské policie první pomoc
dne 5. 2. V podvečer hlídka nalezla muže
ležícího na pozemní komunikaci v Sušicích se
silně krvácejícím zraněním na hlavě. Muž měl
zkrvavený celý obličej, včetně košile pod
rozepnutou zimní bundou. Na místo strážníci
okamžitě přivolali Rychlou záchrannou službu.
Do jejího příjezdu se strážníci snažili
minimalizovat krvácení. Posádka Rychlé
záchranné služby si posléze muže převzala
a po odborném prvotním ošetření ho převezla
do nemocnice k dalšímu ošetření.
Návštěvník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Občan z Moravské Třebové M. B. pravidelně
navštěvující Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, svým jednáním při návštěvách na

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2010
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 803 občanů ČR a 71 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 31. 1. 2010 na trvalém pobytu 10 874 občanů.
Za měsíc leden se v Moravské Třebové
narodilo 8 dětí, zemřelo 10 občanů, přistěhovalo se 8 obyvatel a odstěhovalo 9 osob.
Zaevidováno bylo 5 cizinců.

uvedeném odboru městského úřadu, značně
zaměstnává i strážníky městské policie. Hlídka
je přivolávána pracovnicemi odboru na místo
i několikrát v průběhu dne zpravidla ve chvíli,
kdy tento jedinec odmítá opustit místnost i po
ukončeném jednání. Tímto samozřejmě
zdržuje ostatní občany přicházející pro radu
a pomoc. A těchto osob skutečně není málo.
Strážníci, i po vykázání tohoto muže z Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, jsou nuceni se
na místo opakovaně vracet a nemohou se tak
dostatečně věnovat běžnému výkonu služby,
která je ku prospěchu většině občanů.

divně se chovajícím muži, který byl pravděpodobně pod vlivem omamných látek a vyhrožoval obsluze čerpací stanice. Muž vešel do
prodejny čerpací stanice a obrátil se na
obsluhující personál se slovy: „Brzy vše
vyhodím do vzduchu!“. Okamžitě byla
kontaktována hlídka městské policie, která po
příjezdu na místo muže zajistila a přivolala
hlídku Policie ČR. Jednalo se o muže J. S. ze
Svitav, u kterého byla nalezena plynová pistole
a nůž. Muž byl ve spolupráci PČR a městské
policie převezen na Obvodní oddělení Policie
ČR v Moravské Třebové k dalšímu šetření.

Poštolky
V Boršově a Udánkách strážníci městské
policie odchytávali zesláblé a téměř umrzlé
poštolky. V obou případech se na jejich
špatném stavu podepsal silný mráz a nedostatek potravy. Jelikož si s těmito zvířaty dokáží
poradit odborníci v Záchranné stanici volně
žijících zvířat ve Vendolí, převezli strážníci
poštolky právě tam a odtud budou v příznivějším počasí opět vypuštěny zpět do volné
přírody.

Nezaplacená útrata
O uhrazení útraty v celkové hodnotě 9.600 Kč
se zasadili strážníci městské policie dne 29. 1.,
kdy se po třetí hodině ranní rozhodla trojice
mužů odejít z Majesti clubu bez zaplacení.
Muži ze svitavska si pravděpodobně mysleli,
že v Moravské Třebové se za poskytnutou
pohostinnost platit nemusí, a tak je o opaku
musela přesvědčit až přivolaná hlídka městské
policie. Nejstřízlivější z trojice mužů nakonec vybral požadovanou částku z bankomatu a celou útratu uhradil.

Vyhrožování
Dne 30. 1. v 00.45 hodin přijala hlídka
městské policie telefonické oznámení o po-

Karel Bláha,
velitel Městské policie Moravská Třebová

Na lince 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního
oddělení ČR
http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska841266.aspx

Vloupal se do scanie
Řidič ze severní Moravy nebude mít dobré
vzpomínky na služební cestu přes Moravskou
Třebovou. Ve čtvrtek 11. 2. mezi čtvrtou a pátou hodinou odpoledne zaparkoval svoji scanii
na odstavném parkovišti. Pak si zašel nakoupit
do nedalekého supermarketu. Když přišel
k vozidlu tak zjistil, že věci v kabině nejsou na
svých místech a z přihrádky zmizel mobilní
telefon a peníze. Okamžitě přivolal policii.
Zloděj i s kradenými věcmi za několik tisíc
korun zmizel. Škody na vozidle jsou poměrně
vysoké. Celkem škoda činí 24 tisíc korun.
Zloděj se svým vloupáním do nákladního vozu
dopustil přečinu krádeže a poškozování cizí
věci. V případě dopadení mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Případy vloupání do zaparkovaných vozidel
policisté řeší téměř každý den. Jen v loňském
roce jsme evidovali 132 krádeží věcí z vozidel.
Letos v lednu jsme již řešili dalších 5 případů.
Vloupání do scanie je tedy šesté v pořadí.
Rychle zapomněl
Čtyřicetiletému muži z Moravské Třebové byl
uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na několik
měsíců, přesto s vypůjčeným vozidlem a dalšími dvěma kamarády se ve středu 10. 2.
proháněl moravskotřebovskými ulicemi.
Netušil, že byl při řízení spatřen policejní
hlídkou. Ta k zastavení jedoucího automobilu
použila výstražná světla s nápisem STOP
POLICIE, ale řidič na výzvu nereagoval a pokračoval dál. V další jízdě osádce zabránilo

náhodné protijedoucí vozidlo. V daný okamžik
nikdo z policistů netušil, co se bude ve vozidle
odehrávat. Řidič začal přelézat z předního
sedadla na zadní a spolujezdec si sedal na
místo řidiče. To vše před zraky policistů.
Důvod těchto manévrů byl zřejmý. A co
následovalo? Trojice musela na policejní
služebně vysvětlovat spoustu věcí. No a řidič,
ten se bude velmi brzy zpovídat u soudu ze
svého protiprávního jednání.
Důvěřovala cizí osobě
Policisté varují před podvodníkem. Ten využil
důvěřivosti starší ženy, kterou okradl o několik
desítek tisíc korun. Dne 15. února 2010 u dveří
rodinného domku na Jevíčsku krátce před polednem zazvonil muž. Ten oslovené seniorce
tvrdil, že jí jde vyplatit finanční hotovost za
útrapy, které prožila za doby II. světové války.
Důvěřivá žena muže vpustila do bytu.
Podmínkou vyplacení hotovosti však bylo
zaplacení daně. Už když chtěl muž vyplatit
peníze, mělo oslovenou ženu napadnout, že
není něco pořádku. Bohužel, žena naopak
přinesla své úspory a ty odložila na stoličku.
Za deset minut o ně přišla. Muž i s taškou
zmizel. Po podvodníkovi nyní policie pátrá.
V případě, že bude dopaden, hrozí mu za
přečin krádež až pětileté vězení.
Vynalézavost podvodníků je opravdu velká.
Mohou se například také vydávat za přítele
Vašeho příbuzného či známého, který je ve
finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si
informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty energií
požadujte služební průkaz prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte vývěsky v domech, které na odečty upozorňují dopředu,
nebo si skutečnost ověřte telefonátem na daný
úřad.
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Třebovské kalamity – zamyšlení
Přívaly aut vystřídaly přívaly sněhu. Takto jsem
Moravskou Třebovou ještě nezažil. A vím, že
i mnozí pamětníci ne. Zaslechl jsem mnoho obav
ze strany těch, kteří nesou zodpovědnost na svých
bedrech a slyšel jsem i mnoho výtek ze strany
„sousedů“. Nepatřím k těm, kteří jsou většinou
nespokojení. Snažím se vytěžit z každé události
nějaký přínos něco dobrého a obohacujícího.
Tak i z té podzimní dopravní kalamity a současné
zimní. Potkal jsem jednoho kamaráda, řidiče
z povolání. Povídali jsme si o Kunčině a slavné
kalvárii před farním kostelem. Znal ji, ačkoli jinak Třebovou míjí stokilometrovou rychlostí. Je
vidět, jak jsou objížďky někdy užitečné. Nabízí
řidičům, aby se dostali do míst, kde jinde pouze
projedou.
A sníh, hory sněhu na našich ulicích? Také jsem
se sklouznul jak po nohou, tak v autě. Také jsem
litoval staré sousedy, pro které byly cesty životu
nebezpečné. Ale podobně jako u té dopravní
kalamity i tato přibrzdila mé kroky. Najednou
jsem mohl obdivovat ty bílé čepice na střechách
nebo skleněné rampouchy visící z okapů (a samozřejmě odvahu hasičů při jejich odstraňování).
Nesmím zapomenout ani na děti. Z okna fary
občas pozoruji jejich radost ze sáňkování. Taky
jsem byl malý a jejich radost – tedy hojnost
sněhu – jim ze srdce přeji.
Karel Čapek v jedné ze svých povídek o sněhu
říká, že „padá ticho“. A skutečně. Slovem vás
o tom nebudu přesvědčovat, stačí si vyjít na
procházku.
Petr Šabaka, vojenský kaplan

Sv. Valentin (moravskotřebovský)
Nedá mi to neohlédnout se ještě za módním
svátkem sv. Valentina. Začal bych otázkou: Co
má společného tento světec s Moravskou
Třebovou? Množství zamilovaných, kteří se
k němu i zde utíkají a prosí ho o přímluvu?
Ne. Srdíčková výzdoba a zamilovaná atmosféra
14. února? Ani to nemám na mysli. Je to však
jeho socha ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Kdyby nebylo vysvětlivek a skutečnosti,
že jeho socha prošla rukama restaurátora, vůbec
bych si jeho osoby nevšiml.
Abyste ho nalezli snáz než já, prozradím vám, že
se nachází na oltáři sv. Jana Nepomuckého, vpravo pod milostným obrazem Matky Boží Panny
Marie, po pravé straně hlavního oltáře. Na hlavě
má biskupskou čepici, tzv. mitru a v ruce berlu.
Nese vousy a přívětivě se zrovna moc netváří.
Jeho život je obestřen závojem různých legend.
Snad si můžeme dovolit tvrdit, že žil ve druhém
století v italském městě Terni a že byl biskupem.
Zemřel mučednickou smrtí. Důvodem odsouzení
bylo pravděpodobně státní mocí zakázané
žehnání snoubencům a manželům.
Přeji všem manželům a snoubencům, aby se jejich zamilovanost proměňovala v lásku, aby se
jejich vztah nezakládal jen na citech nebo na
fascinaci tak pomíjivé krásy, ale na vzájemném
každodenním odevzdávání se.
A budete-li chtít, za rok se sejdeme ve farním
kostele pod sv. Valentinem a já vaší lásce rád
požehnám.
Petr Šabaka, vojenský kaplan

Českomoravské pomezí
– pět barevných světů
Stejně jako v loňském roce se zástupci turistické
oblasti Českomoravské pomezí, které je zastoupeno městy Moravská Třebová, Litomyšl,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, v průběhu ledna
a února zúčastnili dvou největších veletrhů
cestovního ruchu u nás. Jsou jimi brněnský
Regiontour a pražský Holiday World. Na obou
akcích se Českomoravské pomezí prezentovalo
spolu s dalšími regiony Pardubického kraje
v rámci expozice Destinační společnosti Východní Čechy.
Jako první se ve dnech 14. – 17. 1. na brněnském
výstavišti uskutečnil Regiontour, mezinárodní
veletrh turistických možností v regionech. Hned
úvodní den veletrhu byly za účasti představitelů
měst Českomoravského pomezí slavnostně
představeny nové tištěné propagační materiály
prezentující nejvýznamnější atraktivity regionu
a tradiční akce, které se zde v průběhu celého
roku konají. Další materiály vznikly ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy.
Jsou jimi jednak nové pohlednice a záložky
Českomoravského pomezí a dále brožura Památky Pardubického kraje, ve které hrají turisticky atraktivní místa regionu na pomezí Čech
a Moravy také velmi důležitou roli. Všechny
zmíněné materiály budou již brzy dostupné
v informačních centrech měst Českomoravského
pomezí.
Po úspěšné prezentaci na brněnském veletrhu se
turistická oblast představila také v Praze, kde se

Sociálně terapeutické dílny Ulita
Oblastní charita Mor. Třebová otevřela 1. 1. 2010
sociálně terapeutické dílny Ulita. Dílny provozujeme v 1. patře (býv. pobočka ZŠ Palackého) na Svitavské ul. 44 M. T.
Kapacita zařízení je 12 osob s mentálním a chronickým duševním onemocněním, kterým fundovaní pracovníci umožňují osvojovat si pracovní
návyky a styk s kulturním a společenským
prostředím.V tuto chvíli je v provozu dílna
výtvarná a keramická. Pracujeme na otevření
dílny svíčkařské. Těší nás, že kapacita je již skoro
naplněna, vytvořil se dobrý kolektiv a uživatelé

pracují v radostné a tvořivé atmosféře.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem
dobrovolníkům, dárcům a sponzorům za jejich
nezištnou a obětavou pomoc, bez které bychom
nemohli toto zařízení otevřít.
Tento projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.ochmt.cz i v zařízení DS Domeček na ul. Svitavská 44, Mor.
Třebová, tel. 461 310 627 nebo v STD Ulita tel.
461 540 800.

od 4. do 7. 2. uskutečnil již devatenáctý ročník
středoevropského veletrhu cestovního ruchu
Holiday World. I zde byla na první den
připravena malá slavnost. Na stánku Destinační
společnosti Východní Čechy byl ve čtvrtek 4. 2.
ve 13:00 hodin pokřtěn nový propagační film
Českomoravského pomezí. Pět minut dlouhý
snímek byl nazván „Českomoravské pomezí – pět
barevných světů“ a vyrobila jej společnost
KLUCIvespolek z Kolína. Film představuje
nejvýznamnější památky a další zajímavá místa
turistické oblasti a nezapomíná ani na osobnosti
spojené s regionem a pravidelné kulturní akce.
Název snímku i jeho celkové grafické ztvárnění
odkazuje na pět barev obsažených v logu
Českomoravského pomezí, jehož autorem je
litomyšlský grafik Tomáš Pakosta. Barevné
puntíky lze ostatně najít na všech materiálech,
kterými se turistická oblast v současnosti
prezentuje.
Výše uvedené nové produkty propagující region
jsou výstupy právě realizovaného projektu
„Českomoravské pomezí hraje všemi barvami –
marketingová a koordinační kampaň turistické
oblasti“. Na tento projekt, který bude ukončen
v srpnu letošního roku, by měl plynule navázat
další projekt zaměřený na marketingovou
podporu oblasti podél historické hranice mezi
Čechami a Moravou. Dobrovolný svazek obcí
Českomoravské pomezí předložil tento projekt
a žádost o dotaci v rámci 14. kola výzvy
Regionálního operačního programu NUTSII
Severovýchod, které skončilo 29. ledna 2010.
V rámci oblasti podpory 3.2 Marketingové
a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
bylo k tomuto datu zaregistrováno celkem
38 projektů ucházejících se o podporu z evropských fondů. Obsahem projektu Českomoravského pomezí je soubor aktivit zaměřených na další
zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblasti
cestovního ruchu. Celkové náklady projektu jsou
4.638 tis. Kč. Pokud bude projekt podpořen, měla
by dotace činit 92,5% celkových nákladů (z toho
85% EU a 7,5% Pardubický kraj).
Ing. Jiří Zámečník,
manažer Českomoravského pomezí
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Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
12. 3. 2010 od 19.00 hod./Smetanův dům
Salon Magdaleny Dobromily Rettigové
Večer by chtěl evokovat atmosféru kdysi
populárních kultivovaných
společenských salonů.
4. 3. 2010 od 19.30 hod./Lidový dům
Koncert: Eva Henychová
Koncert folkové písničkářky a kytaristky.
6. – 7. 3. 2010/Regionální muzeum
Litomyšl
Hejblata hudební a věci kolem aneb
uši a ten zbytek
Interaktivní výstava o zvuku pro děti
od 8 – 15 let, ale nejen pro ně.
Svitavy
1. 3. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Koncert: Eternal Seekers
Lenka Dusilová získala za album Eternal
Seekers Anděla v kategorii zpěvačka
roku 2008.
Pokus vpašovat do lidí současnou vážnou
hudbu, i když napájenou jazzem…
9. 3. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Hudební kavárna - Eva Emingerová
Quintet
Koncert se stolovou úpravou při
svíčkách.
13. 3. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Koncert na stání: Michal Hrůza a
kapela Hrůzy. Více informací na:
www.kultura-svitavy.cz
Polička
10. 3. 2010 od 19.00 hod./Tylův dům
Bohuslav Martinů všemi smysly
Ochutnávka gastronomických specialit,
které měl rád B. Martinů.
12. 3. 2010 od 20.00 hod./Divadelní klub
Zdeněk Bína, ex – 123 min.
Po rozpadu – 123 min. se Z. Bína
představí ve svém akustickém
worldgroovovém projektu s basistou
J. Urbancem.
28. 3. 2010 od 13.00 hod./Tylův dům
Velikonoční inspirace
Každoroční setkání s dobrými nápady,
tradicemi a šikovností.
Vysoké Mýto
10. 3. – 26. 6. 2010
Festival svobody Vysoké Mýto
Festivalem Vysoké Mýto připomíná
20. výročí odchodu sovětských vojsk
z Vys. Mýta.
10. 3. 2010 od 19.00 hod./Městský klub
Koncert: Dáša Andrtová Voňková
16. 3. 2010 od 18.00 hod./Regionální
muzeum
Slzy Konga
Zahájení výstavy a přednáška, výstava do
31. 3 2010.
20. 3. 2010 od 14.00 hod./Regionální
muzeum
O lásce a milování
Zahájení výstavy, která potrvá do 1. 5.
2010.

KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová

jaké jsou hranice erotiky ve filmu a televizi.
Mísí se tu humor získaný vlastními zážitky
s profesionálním nadhledem a především
glosováním moderátora.

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
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.

pro děti
15. 3. pondělí

O kohoutkovi a slepičce
a loutkové varieté

Kdo by neznal pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit
chamtivého kohoutka. Není právě lakomost
a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá se poučit?
Na to ať zkusí odpovědět pohádkové představení. A kouzelné varieté? Baletka, klauni,
ježibaba a pštros zaujmou malé i velké diváky. Pro MŠ a I. st. ZŠ, délka cca 50 min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál,
vstupné: 30 Kč

Týden co týden máte možnost Všechnopárty
a její zajímavá témata sledovat na televizní
obrazovce, ale tentokrát můžete být přímo
u toho.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 100 Kč

KAM ZA KULTUROU
v Moravské Třebové
a okolí
1. 3. pondělí
Sherlock Holmes
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla
Sira Arthura Conana Doyla "Sherlock Holmes"
přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi
Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící
jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které
by mohlo zničit celou zemi.
Režie: Guy Ritchie, hrají: Robert Downey Jr.,
Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong
19.00 hodin., akční/dobrodružný/mystery, USA,
přístupný od 12 let, titulky, 128 minut, vstupné:
65 Kč
3. 3. středa
Imaginárium Dr. Parnasse

zábavný pořad
18. 3. čtvrtek

Všechnopárty
– zábavná talk show
Karla Šípa a jeho hosta
Karel Šíp se ptá za vás hostů ze světa
kultury, sportu či politiky. Název Všechnopárty odpovídá stylu pořadu. Ptá se na
všechno v rámci daného tématu a slovo
párty plní funkci nevázané zábavy, během
které je všechno povoleno. Témata jsou
dosti ožehavá jako např. alkohol, velké
věkové rozdíly, přiměřená sebeobrana, nebo

Parnassus (Christopher Plummer) kdysi dávno
vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem
Nickem. O mnoho století později našel pravou
lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní
stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou za
mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých
šestnáctých narozenin stane majetkem pana
Nicka.
Film Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnasse
je posledním snímkem Heatha Ledgera, který
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nečekaně zemřel uprostřed natáčení. Zprvu se
přemýšlelo, že se film nedokončí, nakonec však
Gilliam přišel s nečekaným ohlášením. Jako
poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit hned
tři vynikající herci – Johnny Depp, Jude Law
a Colin Farrell.
19.00 hodin, dobrodružný, Francie/Kanada,
přístupný od 12 let, titulky, 122 min., vstupné:
70 Kč
8. 3. pondělí
The Box

Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po
jehož stisknutí byste získali milion dolarů, ale
současně by připravila o život někoho, koho
neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly
následky?
Píše se rok 1976. Norma Lewis (Cameron Diaz)
je učitelkou na soukromé střední škole a její
manžel Arthur (James Marsden) je technikem
v NASA. Jde o naprosto průměrný manželský
pár, který žije běžným životem na předměstí se
svým malým synem... dokud se u jejich dveří
neobjeví tajemný muž se silně znetvořeným
obličejem (Frank Langella) a nabídne jim něco,
co jim může navždy změnit život: krabičku.
Během 24 hodin, které na rozhodnutí mají, jsou
Norma a Arthur nuceni čelit zásadním morálním
dilematům. Brzy zjistí, že následky jejich rozhodnutí jsou zcela mimo jejich kontrolu a týkají se
mnohem zásadnějších věcí než jen jejich vlastního štěstí a osudu. Režie: Richard Kelly.
19.00 hodin, thriller/sci-fi/horor, USA , přístupný
od 15 let, titulky, 115 min., vstupné: 70 Kč
10. 3. středa
Alvin a Chipmunkové 2

Vzhledem k tomu, že s prvním dílem se
Chipmunkům a jejich tvůrcům podařilo vzít
Hollywood i zbytek světa útokem, byli poté plni
elánu natočit ještě větší a zábavnější pokračování.
Dalo by se předpokládat, že v době sofistikovaných audio technologií budou hlasy Chipmunků
(a Chipettek) nahrány nejmodernějšími technikami. Není tomu tak, producenti Ross Bagdasarian (jehož otec „munky“ vymyslel) a Janice
Karman trvali na použití staré školy, která
jejich typické hlasy zachytí, tak jako to udělal
před padesáti lety Ross starší – zpomalením
nahrávek na poloviční rychlost a následným
znovu přehráním v běžné rychlosti. Režie: Betty
Thomas.
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17.00 hodin, rodinná komedie, USA, přístupný,
český dabing, 88 min., vstupné: 60 Kč

17.00 hodin, animovaný/rodinný, USA, český
dabing, 91 minut, vstupné: 70 Kč

15. 3. pondělí
Fame – cesta za slávou
Fame sleduje výjimečnou skupinu tanečníků,
zpěváků, herců a umělců po dobu 4 let na střední
umělecké škole v New Yorku. Během dětství
cvičili a připravovali se, aby dokázali, že jsou
ti nejlepší z nejlepších. V této neuvěřitelně
soutěživé atmosféře bude jejich vášeň podrobena
té nejtěžší zkoušce. Snem každého studenta je
lišit se od svých vrstevníků a vyniknout.
Tréninkový program však komplikují domácí
úkoly a zkoušky, a tak se brzy projeví, kdo má
nejen talent, ale také disciplínu potřebnou pro
celkový úspěch.
Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch
nejlepších výkonů herců – umělců skutečného
života. Režie: Kevin Tancharoen, hrají: Asher
Book, Kristy Flores, Paul Iacono, Paul McGill,
Naturi Naughton, Kay, Panabaker, Kherington
Payne, Collins Pennie ad.
19.00 hodin, hudební, USA, přístupný, titulky,
107 minut, vstupné: 65 Kč

24. 3. středa
Planeta 51

Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným
životem v útulných domcích na předměstí,
vychovávají děti, venčí psíky… Poklidnou idylku
ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich
obavy se jednoho dne naplní…
17.00 hodin, animovaná komedie, VB/Španělsko,
český dabing, přístupný, 91 minut, vstupné:
60 Kč
29. 3. pondělí
Nějak se to komplikuje

17. 3. středa
Kawasakiho růže

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může
odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo
pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit?
Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky
oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří
spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou
škálu často protichůdných odpovědí.
Středobod příběhu tvoří postava renomovaného
psychiatra (Martin Huba), morální autority, který
má u příležitosti výročí založení republiky získat
významné státní ocenění. Právě připravovaný
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí,
které na povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu
můžou zlomit vaz. Režie: Jan Hřebejk, dále hrají:
Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav
Chudík, Antonín Kratochvíl, Petra Hřebíčková,
Milan Mikulčík ad.
19.00 hodin, drama, ČR, přístupný, 99 minut,
vstupné: 70 Kč
22. 3. pondělí
Princezna a žabák
Wa l t D i s n e y A n i mation Studios uvádějí
muzikál Princezna
a žabák, animovanou
komedii zasazenou do
velkého města New
Orleansu. Od tvůrců
filmu „Malá mořská
víla“ a „Aladdin“ přichází klasická pohádka
s moderní zápletkou.
Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana (ANIKA
NONI ROSE), žabího prince, který zoufale touží
stát se opět člověkem a osudný polibek, který oba
dovede do veselého dobrodružství tajuplnými
bažinami Louisiany.

Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si
uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého
partnera, pak ho zničehonic potkáte a bác ho…
Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví,
a také zjistíte, že se to nějak komplikuje. Jane
Adler (Meryl Streep) má tři dospělé děti,
prosperující restauraci a přátelský vztah s bývalým manželem Jakem (Alec Baldwin), jemuž
už odpustila, že ji před deseti lety podváděl
s výrazně mladší šťabajznou, kterou si vzal, sotva
uschlo razítko na rozvodových formulářích.
Šťastná to žena, bylo by možné říct, kdyby se
u příležitosti synovy promoce ve společnosti
ex manžela nezdržela víc než by se slušelo.
Režie: Nyncy Meyers, dále hrají: Steve Martin,
John Krasinski, Rita Wilson ad.
19.00 hodin, komedie, USA, přístupný od 12 let,
titulky, 120 minut, vstupné: 70 Kč
31. 3. středa
Astro boy
Je to pták? Je to
letadlo? Ne, mechanický kluk – Astro Boy.
Byl stvořen pro napínavá dobrodružství,
které může prožít
jenom on. Jeho táta,
slavný vědec Tenma,
mu do vínku dal super sílu, rentgenové
p a p r s k y, r y c h l o s t
a schopnost létat nad oblaky. Astro Boy poznává
svět, učí se lidským emocím, když tu se jeho
rodina a přátelé ocitnou v nouzi. Odvážný kluk se
proto vrací do rodného Metro City, aby čelil
možná dosud největší životní výzvě.
17.00 hodin, akční/animovaný/sci-fi, USA/
Hong Kong/Japonsko, přístupný, 94 minut,
vstupné: 65 Kč
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ZÁMEK

MUZEUM

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

Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

• Nabídka brigády pro studenty
Hledáme nové průvodce na zámek na sezonu
2010 (duben, květen, říjen, listopad – víkendy
a svátky; červen až září – denně mimo
pondělí). Přihlášky s uvedením jazykových
schopností posílejte do 15. 3. 2010 na
e-mailovou adresu: reditel@ksmt.cz.

Program akcí na rok 2010
pořádaných SDH Kunčina

Městské muzeum v současné době rozšiřuje sbírku
pohlednic Moravské Třebové. Jedním z přírůstků
je pohled do Svitavské ulice ze začátku minulého
století.

DukuDuku

music dance club
50,50,-

panák Vodka Amundsen – 20 Kč, koktejl Krvavé Kombiné – 40 Kč

března

března

března

5. Cocoman, Cocojammin, Murte, Záchvat MC DeLars & Timea
6. Amundsen Dance Party – dj Juri & J.M.X.
12. VYPSANÁ FIXA
DnB Foundation no. 6

března

března

března

13.
19.
20.
března

26.
března

27.

MOTHER’S ANGELS

předpr.

130/150,-

POWER LASER SHOW – dj Maty

50,-

panák Metaxa – 30 Kč, koktejl Fruity Party Drink – 50 Kč

Zóna A, Punk Floid, VeVývoji!, ZaTrest

předpr.

100/120,-

DISKO SHOW s RÁDIEM HANÁ – dj Lukáš Kobza
Nejlepší Hudební Výběr LIVE, TANEČNÍ SOUTĚŽE a mnoho dalšího
panák Tullamore Dew – 30 Kč, koktejl Tropical Dew – 50 Kč

50,-

Michal Prokop Trio
– Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý

Kaderus Blues v akustické verzi
Oldies Party s djs Company
panák Malibu – 30 Kč, koktejl Malibu Bay Breeze – 50 Kč

150,50,-

9. května 19c, Moravská Třebová • Začátek: 21:00 hod.

www.dukuduku.cz
Předprodej: Muzika - Vladimír Koblovský
Nám. T. G. M. 25, Moravská Třebová
Po - Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00, So 8:30-11:30
muzika@muzika-shop.cz, tel.: +420 461 311 278

Nejlepší hudební výběr!

Pouťová (24.-25. 4. 2010)
Tradiční akce pro rodiče s dětmi, konaná
každoročně na Jiřího. Kolotoče a pouťové
atrakce. Občerstvení zajištěno.
Pálení čarodějnic (30. 4. 2010)
Jedinečná možnost shlédnutí pálení Kunčinské
čarodějnice při noční jízdě na kolotoči. Občerstvení zajištěno.
Dětský den (5. 6. 2010)
Odpoledne plné soutěží s hasičskou tématikou, za
které jsou připraveny drobné odměny. Občerstvení zajištěno.
Letní hrátky (29. 8. 2010)
Rozloučení dětí nejen s létem, ale i s prázdninami. K této příležitosti tu budou připraveny: skákací hrad, hasičská pěna, kadeřnický salón s crazy účesy a tombola. Občerstvení zajištěno.
Hasičská zábava (Září 2010)
Kulturní dům v Kunčině.
Lampiónový průvod (3. 12. 2010)
Lampiónový průvod spojený s rozsvícením vánočního stromu. Setkání s čerty, Mikulášem i andělem. Teplé nápoje zajištěny.
Dotazy a informace na:
hasicikuncina@email.cz, www.obeckuncina.cz

• KURZ STEPU PRO ZAČÁTEČNÍKY
připravuje Taneční škola Aloise Bílka ve
spolupráci s SKPD Boršov. Zahájení lekce
20. března od 9.00 hodin a další 3 lekce
vždy třetí sobotu v měsíci. Kurzovné: 500 Kč
za 4 lekce min. po 2 hodinách. Více na tel.:
775 066 049, 724 524 263 a 604 953 639.

Základní umělecká škola
VERNISÁŽ
Dne 4. února byla v koncertním sále školy
slavnostně zahájena výstava s úkolem představit veřejnosti současnou tvorbu našeho
výtvarného oboru. Podíleli se na ní všichni žáci
tohoto oblíbeného oboru, každý alespoň jednou
prací. Výstava zahrnovala různé výtvarné
techniky, jmenovitě tvorbu plošnou, prostorovou,
objektovou a akční. Řada výtvorů byla přivezena
i z míst, kam naše paní učitelky jednou týdně
dojíždějí, tedy z Měst. Trnávky, Kunčiny
a z Třebařova. Vystaveno bylo celkově kolem
200 prací, vytvořených pod odborným dohledem
třídních učitelek paní Heleny Kancírové,
Jaroslavy Čadílkové a Gabriely Pokorné. Velká
plocha sálu umožnila tvůrkyním výstavy
nápaditou prostorovou instalaci a návštěvníkům
pohodovou prohlídku vystavených artefaktů.
Lépe než slova hovoří o výstavě přiložené
fotografie.
KALENDÁŘ AKCÍ
4. 3. - Podvečer s múzami - Komorní sál – 17.30
hod.
25. 3. - Podvečer s múzami - Komorní sál –
17.30 hod.

• POZVÁNKA
pro seniory Moravské Třebové na přednášku s tématem „Nebezpečný věk“.
Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci se Sociálními službami M. Třebová
a Policií ČR si Vás dovoluje pozvat na
besedu s tématem „Nebezpečný věk“, která
se u skuteční 1. března 2010 od 13.30 hod.
v prostorách společenského sálu Sociálních
služeb M. Třebová. V rámci prevence
kriminality si přijďte poslechnout rady
odborníků jak nenaletět podvodníkům, jak
zabezpečit byt, jak se chovat v silničním
provozu atd.
Zdeňka Motlová, koordinátorka Projektu
Zdravé město a místní Agendy 21

• POZVÁNKA (SPKD Boršov)
KULTURNÍ DŮM v Boršově si dovoluje
pozvat všechny přátele a dobré sousedy bez
rozdílu věku v neděli 7. března od 14.00
hod. na SOUSEDSKÉ POSEZENÍ U DOBRÉ HUDBY. Odpoledne zahájí vystoupení
dětí z MŠ, k poslechu i tanci zahraje skupina
DOMINO Miloše Beyera. Hlavním hostem
programu bude kouzelník a iluzionista
JIRKA KREJČÍ z Lubné.
V pátek 19. března od 19.00 hodin proběhne
další taneční večer BORŠOVSKÉ TANČÍRNY BÍLKOVY TANEČNÍ ŠKOLY.
V sobotu 20. března od 9.00 hodin bude
zahájen KURZ STEPU PRO ZAČÁTEČNÍKY pod vedením tanečního mistra Aloise
Bílka.
Další informace na adrese www.spkdborsov.estranky.cz.
Na Vaši návštěvu se těší přátelé KD.

• POZVÁNKA
na setkání v rámci Mezinárodního dne žen
v sobotu 13. řezna 2010.
Zahájení v 19.30 hod. v sále domu AČR
„Na Písku“. K tanci i poslechu hraje skupina
Domino p. Beyera. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 40 Kč, místenka 20 Kč. Předprodej
vstupenek: Prodejna oděvů – Náměstí
T.G.M. 22 (v rohu u Komerční banky).
Srdečně Vás zve pořadatel –Městská
organizace KSČM Moravská Třebová

• JARNÍ COUNTRY VEČER
Zveme Vás v sobotu 27. března od 20.00
hodin do hotelu MORAVA na tradiční jarní
Country večer se skupinou PROČ NE
BAND.
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Internetové rádio DWD v našem městě,
na Vašem internetu, pro Vás
Na začátku byli dva žáci dvou rozdílných
základních škol v Moravské Třebové Jakub Trčka
a Honza Vojíř, kteří viděli v rádiu možnost své
vlastní realizace, a tak si jedno takové udělali.
Jak jste přišli na nápad pořídit si internetové
rádio? Jaké byly začátky?
Honza: Prostě jsme si řekli, uděláme rádio. Ale
cesta od nápadu k začátku plnohodnotného
vysílání nebyla procházka růžovým sadem.
A nyní už jsou to tři roky, co jsme začali poprvé

Jakub Trčka a Honza Vojíř
vysílat. Na internetu se tenkrát začalo hodně
rozšiřovat internetové vysílání. Mají k němu
přístup lidé z celého světa a jediné, co jsme
k tomu potřebovali, byl počítač a mikrofon,
abychom mohli pouštět naše názory do světa.
Měli jsme dvacet posluchačů a bylo vidět, že nás
chtějí poslouchat. Byl to úžasný rok a půl. Pak
nás napadlo, že bychom se mohli posunout dál
a zapojit do vysílání více lidí. Proto jsme začali
spolupracovat s Domem dětí a mládeže, který
nám poskytl prostory. Později nám koupili i kvalitní vybavení k vysílání, abychom se dostali na
vyšší úroveň. Zároveň jsme nabrali další
nadšence, kteří chtěli mít také své rádio. S nimi
jsme začali tvořit program rádia, stejně jako
redaktorskou stránku. Založili jsme portál
DWD.cz, kde prezentujeme články o hudebním
dění v Moravské Třebové a okolí.
Proč se vaše rádio jmenuje zrovna DWD? Jak
jste přišli na tento název?
Jakub a Honza: Je to zkratka skupiny Dance
with the Devil – tanec s ďáblem, kterou jsme
viděli v nějakém klipu a moc se nám líbila. Já
osobně si myslím, že je to dobré jméno pro rádio.
Název jsme zkrátili, aby to bylo jednoduché,
úderné a zapamatovatelné.
Měli jste v někom podporu, když jste začínali?
Není přeci jednoduché pro laika vybrat
správnou techniku a začít vysílat.
Jakub: V tomto jsme měli strašnou výhodu.
Hned ze začátku nám pomáhal DJ a zároveň
zvukař Roman Juriš, který v tom dělá odmalička.
Ten nám pomohl vybrat vhodnou studiovou
techniku a naučil nás s ní zacházet. Ovládání
mixážního pultu se dá naučit. Někdo má pro to
vlohy a jde mu to lépe a někdo musí holt dřít, aby
to uměl na té lepší úrovni.
Kluci, jak to máte s financováním? Tohle
zrovna nebude levný koníček.
Jakub a Honza: To máte pravdu, kvalitní
technika je hrozně drahá. Ale jak jsme už řekli,
hodně nám pomohlo DDM, pod kterým vlastně
celé rádio funguje, a pak jsme měli zase kliku.
Povedlo se nám získat podporu u pražské
společnosti Instant Media s. r. o. Byla to fakt
velká náhoda, že jsme se seznámili přímo s majitelem. Veškerá komunikace probíhala přes
e-maily. Vyvrcholila v to, že nám zaslali smlouvu. Od té doby za nás tahle společnost každý měsíc platí poplatky Ochrannému svazu autorskému
(OSA) za autorská práva k písničkám. Velký dík
patří právě DDM a Janě Chadimové, která celou
spolupráci domluvila. Také proběhlo jednání s ře-

ditelem společnosti OR-CZ panem Mačátem,
který nám poskytl stream server pro vysílání.
Oběma Vám je osmnáct let, předpokládám, že
půjdete na vysokou školu. Snažíte se za sebe
vychovat své nástupce?
Jakub a Honza: Tak třeba Ondra Leksa s Fandou Šmidem, kteří rádio opustili a stali se z nich
výborní DJ´s, v současné době přemýšlejí o návratu a chtějí dělat pořady pro rádio. Dále máme
Martinu Vyhnalovou, kterou baví moderátorská
práce a jednou v tom bude slavná. Podařilo se
nám do našich rádiových spárů dostat Rosťu
Steinera, rodáka z Moravské Třebové, který studuje v Liberci na technické univerzitě. Odmalička hraje v kapele a zajímá se o muziku. Spolu
s ním jsme rozjeli projekt Music Door, díky kterému sháníme a navazujeme kontakty s kapelami
z celé republiky i ze Slovenska a snažíme se je
propagovat. Vrcholem projektu byl právě DWD
fest, který se konal v sobotu 6. února.
Jak jste zvládli první ročník DWD festu?
Jakub: Očekávali jsme větší účast, ale na druhou
stranu, co bychom chtěli od prvního ročníku.
Platících návštěvníků bylo kolem sto padesáti. Je
také pravdou, že jsme fest začali chystat na
poslední chvíli v listopadu a konal se v únoru, tak
to bylo dost náročné. Vysoko se vyšplhaly i finance. Ale ty zkušenosti za to stály. Zjistili jsme
spoustu věcí a problémů, které bychom měli do

příštího roku vychytat. Myslím si, že jsme zvládli
i organizaci, kterou si pochvalovaly i kapely,
které byly rády, že jsme dodrželi časový plán, což
je většinou na festech problém. Největší hvězdou
večera byli Goodbye Lenin, kteří byli úžasní.
Tuhle kapelu máme přislíbenou i na druhý
ročník. Skvělá byla také kapela Dead Pope´s
Company ze Šumperka.
Poděkování patří i Sdružení kulturního domu
v Boršově, které nám umožnilo fest pořádat.
Chystáte druhý ročník?
Jakub: Samozřejmě. Druhý ročník DWD festu
je už nachystaný a předběžný termín konání je
5. března 2011.
Kde najdou občané Moravské Třebové
vysílání DWD?
Honza: Všichni si nás mohou naladit na
stránkách www.DWD.cz, kde vysíláme nonstop.
Snažíme se být kreativní, takže máme plno
pořadů jako např. Sportovní rubriku, Retro party,
Game Over, Music Door a další. Myslím si, že
máme docela pestrý program, takže si každý
najde to své. Na stránkách je i kalendář akcí,
takže si návštěvníci mohou vybrat i z této
nabídky.
Kluci, děkuji za rozhovor a ať se Vám daří.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Werglův pjos na dvojstraně časopisu ROCK&POP
Mnozí z Vás možná ani netuší, jaké má naše
město hudební podhoubí a kolik místních kapel
svojí tvorbou město reprezentuje. Jednou z nich
je i skupina Werglův
Pjos. Pětičlenná parta,
která funguje od roku
2003, má za sebou
nespočet odehraných
koncertů a festivalů
doma i v zahraničí.
V minulém roce vydali u vydavatelství
CECEK Records své
1. debutové album s názvem Pia
Fraus (Zbožná lež), se kterým se
společně s "bratry" ze Slovenska – skupinou
Ilegality a dalšími hosty, vydali na krátké
podzimní turné. Na tomto turné vznikl rozhovor
pro časopis ROCK a POP a videoklip, který
mimo jiné prozrazuje i něco ze zákulisí této
moravskotřebovské kapely. Klip můžete
shlédnout na serveru youtube.com, do vyhledávače zadejte tour de pjos. A kde bude možné
v nejbližší době kapelu spatřit na živo? Na
letošek je v tuto chvíli domluvena spousta
vystoupení, pro místní fanoušky se kapela
Werglův Pjos objeví nejspíše až na VIII. ročníku
Festu Pod Parou.
Víte, že…
název skupiny vznikl ze spojení pjos – pes
a Wergl, což byl slangový výraz pro hospodu
Werner v Moravské Třebové, kam kapela často
chodila? Když si pak sousloví hoši zadali do
vyhledávače, vyskočila jim informace, že v polštině to znamená „cirkusový pes“.
Werglův Pjos v kostce
Rok 2002 – zatím bezejmenné seskupení čtyř
muzikantů s nadšením skládat vlastní songy:
Martin Sedlák, Tomáš Kolkop, Jarid Snášel, Sam
Freeboard jr.
Rok 2003 – odchází Jarid a Sam a nastupuje
kytarista Aleš Navrátil. Kapela dostává jméno
a má nazkoušeno prvních 8 songů.

Rok 2004 – Werglův Pjos vystupuje společně
s Visacím Zámkem v klubu Duku Duku. Skupina
natáčí svoje první CD s názvem Lid Fucktor.
V provizorním studiu „U Čudi“ se nahrálo celkem 10 songů, na desku se dostalo jen 8. Během
natáčení se k bendu přidává kytarista Zdenda
Sedlář a na Festu Pod Parou II se přidává zpěvák
Jirka Leier. V této sestavě fungují do roku 2005.
Rok 2005 – 2007 – kapela koncertuje po klubech
a festivalech. Postupně střádá materiál na novou
desku. V těchto letech vzniká i propagační DVD.
Koncem roku odchází Zdenda a skupina pokračuje ve čtyřech.

Werglův Pjos
Rok 2008 – Rober Kelnar nahrazuje chybějícího
kytaristu houslemi, čímž se do jisté míry mění
celkový zvuk kapely. Werglův Pjos natáčí svoji
druhou desku Pia Fraus na které je 11 songů.
Rok 2009 – album Pia Fraus vychází
u vydavatelství CECEK Record a vydávají se na
turné.
V současné době sbírá WP materiál na další CD.
Současná sestava kapely:
Jiří – zpěv, Aleš – kytara, zpěv, Robert – housle,
Tomáš – bicí, zpěv, Martin – basa, zpěv.
Red.
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Mužský pěvecký spolek v Moravské Třebové
V dobách, kdy ještě nebyly součástí vybavení
každé domácnosti rozhlasové a televizní
přijímače a různé „přehrávače“ a také cestování
do větších měst bylo obtížnější než dnes, měly
pro kulturní vyžití obyvatel měst vedle divadelních představení velký význam koncerty a jiné
veřejné hudební produkce. Většinou byly
zajišťovány z místních zdrojů a stávaly se i prestižními společenskými událostmi také proto, že
na nich vystupovali příslušníci místní honorace.
Velmi oblíbený byl sborový zpěv, který byl
v 19. i 20. století častou, téměř pravidelnou
součástí moravskotřebovských slavností a různých společenských událostí. Ze zpráv v dobovém tisku se velmi často dovídáme, že při
takových příležitostech vystupoval Mužský
pěvecký spolek (Männergesangverein).
Základy tohoto pěveckého seskupení byly položeny 9. září 1859, o svátku Narození P. Marie,
kdy devět vážených moravskotřebovských
občanů zpívalo pod vedením ředitele městské
školy Johanna Todla graduale a ofertorium při
mši ve farním kostele. Vystoupení mělo velký
úspěch a povzbudilo 19 dalších moravskotřebovských občanů, aby se začali věnovat sborovému
zpěvu. Začátkem prosince 1859 tak byl založen
Pěvecký a hudební spolek (Gesangs und
Musikverein) s 28 členy, zaměřený na vícehlasý
mužský zpěv.
Prvním předsedou se stal pokladník spořitelny
Josef Prichystal, sbormistrem zůstal až do své
smrti v roce 1866 Johann Todl. Počátky spolkové
činnosti byly velmi skromné, spolek měl k dispozici jediný hudební nástroj – violu, ke zkouškám
se scházel ve školní třídě, kam si pěvci museli
přinést svíčky a dříví na otop. Po několika měsících získal spolek první vlastní prostory v domě
č. 26 na náměstí.

V květnu 1860 byla v moravskotřebovském
divadle uspořádána první „Liedertafel“. (Slovo
„Liedertafel“ – doslova „písňová tabule“ – se
nepřekládá, původně znamená něco jako
přátelské posezení se zpěvem, později se stalo
synonymem pro akce nebo také uskupení
zabývající se vícehlasým mužským zpěvem.)
Byla to první akce toho druhu ve městě a měla
velký úspěch. V roce 1863 se už spolek zúčastnil
pěvecké soutěže v Šumperku. Teprve roku 1865
byly schváleny stanovy spolku, v roce 1868
získal spolek první prapor. Po smrti Johanna
Todla nastoupil nový sbormistr Johann Roller.
Koncem sedmdesátých let měl spolek 46 aktivních, 118 pasivních (přispívajících) a 7 čestných
členů. „Liedertafel“ se začaly postupně měnit
v koncerty, na kterých kromě písní stále častěji
zaznívaly i operní árie s instrumentálním
doprovodem. Při spolku vzniklo kvarteto, které
poprvé vystoupilo na koncertu ve prospěch
vzdělávacího spolku koncem roku 1878. Tvořili
je lékař Dr. Vinzenz Fochler, notář Dr. Franz
Kupido a učitelé Peter Olbrich a Ernst Quidenus.
Postupně vznikal „salonní orchestr“. Roku 1881
se spolek rozšířil o ženský pěvecký sbor a zahájil
výuku hudby. Taktovku převzal v roce 1877 Peter
Olbrich, v roce 1894 městský kapelník Josef
Langer a roku 1899 Josef Krug, rovněž městský
kapelník. S městskou kapelou spolek při větších
akcích spolupracoval, zval také „přespolní“
sólisty. Na spolková vystoupení někdy navazovaly taneční zábavy, od poloviny sedmdesátých let
pořádal mužský pěvecký spolek v masopustu
vlastní ples.
Činnost spolku se velmi úspěšně rozvíjela až do
světové války. 35 aktivních členů narukovalo,
tři z nich padli. Spolek však i za války pod
vedením Josefa Winklera a uměleckým vedením

Členové pěveckých spolků při společném vystoupení na náměstí 28. června 1931

R. K. Pechholda vystupoval především na
dobročinných akcích.
V roce 1920 měl již spolek 180 výkonných a 156
přispívajících členů. Pod vedením Josefa Kruga
a poté, od roku 1929, Josefa Kahliga začalo
období nového rozkvětu. 1921 vznikl ze
salonního orchestru, který existoval při pěveckém
spolku a zajišťoval instrumentální doprovod
pěveckých vystoupení, samostatný Hudební
spolek (Musikverein). Oba spolky však nadále
úzce spolupracovaly, vůdčí osobnosti obou
spolků byly ostatně prakticky totožné. Ve
třicátých letech řešili představitelé Hudebního
spolku otázku, zda se mají přiklonit ke klasické,
zejména barokní hudbě nebo hrát jako dosud
i lehčí žánry. Po připojení Moravské Třebové
k Říši však zájem o provozování hudby celkově
klesl, někteří členové spolku narukovali, činnost
spolku upadala.
V roce 1907 vznikl další, menší a méně
ambiciózní pěvecký spolek – Německý mužský
pěvecký spolek Lyra (Der deutsche Männergesangverein Lyra). Spolek pořádal tradiční
„Liedertafel“, většinou v sále Na písku. Časem
přidal i náročnější koncerty, vystupoval při
církevních slavnostech, pořádal i divadelní
představení, taneční zábavy a plesy. V roce 1922
se ujal organizace župní pěvecké slavnosti.
V roce 1939 se Německý mužský pěvecký spolek
Lyra Moravská Třebová spojil s Mužským
pěveckým spolkem, vytvořily Moravskotřebovský pěvecký spolek. 80. výročí vzniku prvního
pěveckého spolku v Moravské Třebové se slavilo
velmi skromně krátce po vypuknutí další světové
války. V jejím průběhu činnost spolku postupně
zanikla.
-jm-
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Církve
Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

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

Èeskobratrská církev evangelická
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 v 17.00 hod. kurzy alfa na
faře. Pro zájemce, kteří se chtějí ptát na otázky víry a probírat témata související s křesťanstvím.
Během bohoslužeb pokud to situace vyžaduje
může být nedělní škola pro děti. Proto jsou
k těmto shromážděním srdečně zvány celé
rodiny i s malými dětmi.
Velikonoční program:
Čtvrtek 1. dubna Zelený čtvrtek, bohoslužba v 17.00 hod. na faře - ustanovení večeře
Páně
Pátek 2. dubna Velký pátek, bohoslužby
s večeře Páně v 9.00 hod. v sále – den ukřižování Páně
Neděle 4. dubna Hod Boží, velikonoční
bohoslužby s večeře Páně v 9.00 hod. v sále den vzkříšení Páně
Pondělí 5. dubna Velikonoční pondělí

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH
PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně 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.

Římskokatolická farnost Mor. Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Pořad bohoslužeb
Po/ 9.00 hod. klášterní kostel
Út/ 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
V měsíci březnu až do Velikonoc pokračuje
doba postní. Pobožnosti Křížové cesty budou
v pátek v klášterním kostele od 17.15 hod.
a v neděli ve farním kostele od 14.00 hod.
Postní duchovní obnovy ve františkánském
klášteře:
12. – 14.3. – duchovní obnova mládeže
19. – 20.3. – duchovní obnova pro ženy
26. – 27.3. – duchovní obnova pro muže
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Oblastní charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová
tel.+fax: 00420 461 310 627, 739 002 756, IČO: 65189418
E-mail: mtrebova@caritas.cz, web: www.ochmt.cz

- Svoz seniorů na hřbitov se díky nepřízni počasí
v měsíci březnu neuskuteční.
- Setkání seniorů se koná tradičně první pondělí
v měsíci 1. 3. 2010 v 10.00 hod.
v refektáři františkánského kláštera.
- Provoz humanitárního šatníku je
zajištěn každý pátek od 15.00 do
17.00 hod. na faře na Kostelním nám. 3.
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek je v provozu každý pracovní den od
7.00 do 15.30 hod. na ul. Svitavská 44 v Denním
stacionáři Domeček. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Oblastní charita informuje o akcích:
Postní almužna:
Popeleční středou, která letošní rok připadla
na 17. 2. začíná postní doba, která je přípravou
na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto
období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu,
bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst
a konání dobrých skutků. „Kdo chce nalézt Boží
srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo
jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog). Postní doba je
tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi

a proto se křesťané mohou formou drobných
sebezáporů a odříkání ve prospěch druhých, podílet formou Postní almužny na pomoc potřebným.
Papírové schránky, které slouží ke střádání peněz,
které jsme svým odříkáním ušetřili, budou
rozpečetěny na Květnou neděli. Loňský výtěžek
Postní almužny byl věnován na pomoc postiženým povodněmi a na zakoupení elektrického
polohovacího lůžka do půjčovny zdravotních
a kompenzačních pomůcek.
Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí
farností a Charity ve službě bližním v nouzi.
Sociální služby poskytované Oblastní charitou
Mor. Třebová:
Denní stacionář Domeček
Denní stacionář Domeček se i nadále snaží
rozvíjet a rozšiřovat služby, které poskytuje osobám s mentálním postižením. Vzhledem k tomu,
že někteří uživatelé přešli od 1. 1. 2010 do
sociálně terapeutických dílen Ulita, umožňuje
současný stav zaměstnancům větší individuální
přístup k potřebám stávajících uživatelů, kteří
mají těžší postižení.
11. 2. se zúčastnili uživatelé obou služeb
Valentýnského plesu, který pořádal Domov na
rozcestí ve Svitavách. Akce se velmi vydařila
a přispěla k navázání užší spolupráce s obdobnými zařízeními v okrese Svitavy.

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 3. – 31. 3. 2010 – Březen – měsíc čtenářů
V rámci celostátní kampaně Březen – měsíc
čtenářů uspořádá městská knihovna výstavu knih,
které získaly v loňské anketě Kniha mého srdce
nejvíce hlasů od čtenářů. Přijďte si půjčit knihy,
co se čtou jedním dechem! Půjčovní doba:
pondělí – čtvrtek: 9.00 hod. – 17.00 hod.
1. 3. – 31. 3. 2010 – Anketa: Proč nechodím do
knihovny?
Anketa je určena všem, kteří rádi čtou, ale nejsou
čtenáři knihovny. Své odpovědi zasílejte, prosím,
na e-mailovou adresu: knihovna@mkmt.cz.
Chceme zlepšit naše služby, na vašem názoru
nám velmi záleží!
8. 3. – 14. 3. 2010 – Týden čtení
Děti čtou seniorům – senioři čtou dětem
- 9. 3., 11. 3. 2010 – Děti čtou seniorům, začátek
ve 14.30 hod. v sále sociálních služeb
- 8. 3., 10. 3. 2010 – Senioři čtou dětem, začátek
ve 14.30 hod. v dětském oddělení MěK
- 13. 3. 2010 – Čteme si navzájem, zač. v 9.00
hod.
Vyzýváme ochotné děti a seniory, kteří se chtějí
zapojit, ozvěte se nám. Kontakty: tel. 461 316
971 nebo knihovna@mkmt.cz
1. 3. – 30. 4. 2010 – Obrázky Libuše Müllerové
Výstavy maleb p. Libuše Müllerové z Bystrého,
která absolvovala před lety moravskotřebovskou
střední zemědělskou školu. Amatérská výtvarnice
vystavovala na mnoha místech regionu, její
obrázky zaujmou návštěvníky jemnou, snovou
atmosférou. Výstavu je možné shlédnout v půjčovní době knihovny.
3. 3. 2010 – Co bych měl vědět o sektách
Přednáška Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.,
určeno studentům gymnázia.
8. 3. 2010 – Trénování paměti
Přednáška Ing. Ivy Pekrníkové, která je pokračováním lekce z minulého roku. Letošní téma je –
pamatování jmen a tváří. Začátek v 16.30 hod. ve
velkém sále sociálních služeb města.
15. 3. 2010 – Základy korejské masáže Su –
Jok, relaxace při tibetských mísách
Přednáška o Su-Jok terapii aneb jednoduchá pomoc sobě a svým blízkým, relaxace při tibetských
mísách a didžeridu, lektor Walter Erber z Náchoda. Začátek v 17.00 hod. v sále sociálních služeb.

23. 3. 2010 – Beseda s Petrou Braunovou
Beseda se spisovatelkou P. Braunovou, určeno
žákům ZŠ.
23. 3. 2010 – Jihovýchod USA
Cestopisná přednáška manželů Lenky a Václava
Špillarových, začátek je v 17.00 hod. v sále
sociálních služeb.
24. 3. 2010 – Velikonoce v lidové tradici
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel –
keramika, perníky, kraslice, bižuterie, drátkování,
kožená galanterie, pomlázky. Praktické ukázky,
tvořivá dílna pro děti. Otevřeno: 9.00 – 17.00
hod.
Knihovna dětem
1. 3. – 31. 3. 2010 – Strašidel se nebojíme, sami
si je vyrobíme!
Výstava prací žáků základní školy v Linharticích
inspirovaná výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou,
která představila své půvabné pohádkové figurky
v městské knihovně v září minulého roku.
Strašidla, bubáky, elfy, trolly aj. pohádkové
postavičky lze shlédnout v půjčovní době
dětského oddělení.
Tvořivé středy
3. 3. 2010 – Spirála
10. 3. 2010 – Loutkové divadélko
17. 3. 2010 – Stojánek na vajíčka
24. 3. 2010 – Zdobíme velikonoční pečivo
31. 3. 2010 – Malujeme vajíčka
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení
MěK.
8. 3. – 14. 3. 2010 – Týden čtení
17. 3. – 18. 3. 2010 – Čteme rychle a vnímavě
Soutěž pro děti v rychlosti čtení a v pochopení
přečteného textu proběhne v dětském oddělení
knihovny v době od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod. Soutěžní kategorie: 2. tř.,
3. tř., 4. – 5. tř., 6. – 9. tř. ZŠ. Kolektivní
návštěvy oznamte, prosím, předem. Nejlepší
čtenáře odměníme!
26. 3. 2010 – Noc s Andersenem
Večer a noc k poctě dánského pohádkáře H. CH.
Andersena, zábavný program pro vzorné čtenáře
do 10 let za odměnu! Přihlášky v knihovně!
Začátek v 18.00 hod.v dětském oddělení MěK.
31. 3. 2010 – Vyhodnocení ankety Moravskotřebovský Amos a soutěže Mladý čtenář 2010.
Začátek ve 14.30 hod. v zasedacím sále MěÚ,
Olomoucká ul. 2.
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, Moravská Třebová, 571 01
tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.wz.cz/
Internetové rádio – www.DWD.cz

3. 3. - Florbal hoši 4. - 5. tříd – obvod,
14.00 hod. – ZŠ Palackého
3. 3. - Recitace – oblastní kolo - 1. stupeň ZŠ, od
9.00 hod. v DDM
4. 3. - Florbal dívky 4. - 5. tříd – obvod, 14.00
hod. – ZŠ Palackého
4. 3. - Recitace – oblastní kolo - 2. stupeň ZŠ
+ odpovídající ročníky gymnázií, od 9.00 hod.
v DDM
10. 3. - Florbal hoši 4. - 5. tříd – okres, 8.30
hod. – ZŠ Palackého
11. 3. - Gymnastika I. a II. kategorie, 14.00
hod. – ZŠ Palackého
17. 3. - Volejbal smíšených družstev – 6. - 7.
tříd, 14.00 hod. – ZŠ Palackého
22. - 23. 3. - Poznávání živočichů – oblastní
kola, 5. - 9. třídy + odp. roč. gy., 8.00-15.00
v DDM. Účast nahlásit předem, více v propozicích na školách.
24. 3. - Basketbal dívky 6. - 9. třídy – obvod,
14.00 hod. – Gymnázium M. Třebová
25. 3. - Basketbal hoši 8. - 9. třídy – obvod,
14.00 hod. – Gymnázium M. Třebová
29. 3. - Zpíváme pro radost – oblastní kolo,
9.00 hod. – ZUŠ. Spolupořadatelem akce je
Základní umělecká škola v M. Třebové.

O zlatou kulku Oldy Šetrného
Osmnáctý ročník oblíbené soutěže ve střelbě ze
vzduchovky přilákal v sobotu 6. února 2010 do
příjemných prostor kryté střelnice střední
vojenské školy 67 členů moravskotřebovského
střediska Junáka. Jako každý rok byly i letos
v sázce tradiční medaile ve tvaru kulky pro
nejlepší jednotlivce a dorty nazdobené do podoby

terčů pro vítězná družstva. A byl o ně sveden boj
urputný, neboť mladí skautští střelci střílejí i bez
tréninku rok od roku lépe. Soutěžní nástřel se
u nejmladších pohyboval přes třicet bodů z padesáti možných a u těch starších pak běžně přes
čtyřicet. Ani nováčci, kteří přišli na „Oldu“
poprvé, se nenechali zahanbit a základům
střelecké dovednosti se rychle učili přímo na
palebné čáře. Kdo zrovna nestřílel, mohl se
zabavit doprovodným programem, ve kterém ani
letos nechyběly testy zručnosti a důvtipu, a také
tradiční ukázky vojenské výzbroje a výstroje.
Nejlepší střelce na závěrečném nástupu odměnil
patron akce – zálesák Olda Šetrný, kterého letos
poprvé doprovodil i jeho věrný druh Vinětů.
Společně rozdělili mladým ostrostřelcům
hodnotné ceny a i pro ty méně úspěšné se nějaká
ta drobnost našla. Přidáme-li k tomu ještě
závěrečné rozkrájení dortů a dostatek sněhu na
pořádnou koulovačku, odcházeli účastníci domů
určitě dobře naladěni. Poděkování pořadatelů za
materiální a věcný sponzoring patří Vojenské
střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové,
Městu Moravská Třebová, firmě CHOVSERVIS
a. s. a cukrárně Linda.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

31. 3. - Basketbal dívky 6. - 9. třídy – okres,
8.30 hod. – ZŠ Městečko Trnávka
31. 3. - 2. 4. - Velikonoční pobyt v DDM – pro
děti 1. - 5. tříd., sportovní a kreativní program se
zaměřením na Velikonoce. Cena 500 Kč.
Přihlášky a více informací v DDM (na webu),
děti můžete hlásit telefonicky.
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Letní tábor Na Srnčí – v termínu 17. - 24. 7.
2010, pro děti 1. - 5. tříd, cena 2.500 Kč (ZÚ
2.400 Kč). Informace J. Chadimová.
Letní tábory v DDM – termíny: 1. běh 12. - 17.
7. 2010, 2. běh 26. - 31. 7. 2010, pro děti 1. - 5.
tříd, cena 1.950 Kč (ZÚ 1.850 Kč). Informace Z.
Tauerová.
LT v DDM s možností výuky břišních tanců –
termínu 1. - 6. 8. 2010, pro děti 1. - 6. tříd, cena
1.950 Kč (ZÚ 1.850 Kč). Informace A. Aberlová.
Letní tábory jsou všeobecného zaměření, fyzicky
nenáročné (tedy vhodné pro každé dítě), součástí
CTH, výlety, koupaliště. Podrobnosti k letním
táborům v DDM a na webových stránkách.
Předběžně můžete děti hlásit telefonicky do
poloviny dubna.

Poděkování dobrovolným
hasičům z Udánek
Po letošních přívalech sněhu jsme řešili
problém s velkým množstvím sněhu na
střechách tělocvičen a bazénu. Hmotnost
sněhu sice nepřekračovala místní limity nosnosti střech (hmotnost byla cca 30 kg/m2),
ale z důvodu preventivního zajištění
bezpečnosti žáků naší školy a ochrany
majetku města jsme vlastními silami odklidili
alespoň část sněhové pokrývky, která
dosahovala až 30 cm. Neustálé další sněžení
nás dostávalo do situace, kterou jsme nebyli
již schopni sami zvládnout.
V této situaci nám velice ochotně pomohli
dobrovolní hasiči z Udánek, kteří byli ochotni
bez požadavků na finanční odměnu odklidit
sníh ze střech tělocvičen a bazénu. Odklizení
sněhu provedli v neděli 31. 1. 2010. Akce se
zúčastnilo cca 13 hasičů a vzhledem k ploše
střech to nebyla určitě práce jednoduchá.
Za jejich vstřícnost a záslužnou práci bych
jim chtěl touto cestou moc poděkovat.
Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ Palackého

Přebor Základní praktické
školy ve stolním tenise
Také v letošním školním roce se žáci Základní
praktické školy zúčastnili tradiční soutěže
jednotlivců ve stolním tenise. I letos byl o turnaj
v herně „Na koupališti“ velký zájem. V kategorii
děvčat se zúčastnilo celkem 14 hráček a v kategorii chlapců 16 hráčů. Všichni, kteří se přeboru
naší školy zúčastnili, zaslouží velkou jedničku za
bojovnost a vzorné chování během celého
dopoledne. Vítězové obou kategorií získali
krásné diplomy a věcné ceny, které sponzorsky
zajistila firma Květinářství – Robert Nohavec,
za což jí patří velké poděkování!
Výsledky:
Chlapci: 1. Mário Cina, 2. Gregor Miko,
3. Martin Ferenčík
Děvčata: 1. Petra Sojmová, 2. Adéla Bernreiterová, 3. Karolína Babičová
Mgr. Miroslav Muselík, učitel ZŠ praktické
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Duhový Labyrint
Občanské sdružení Duhový Labyrint vás zve
na své pravidelné akce v Moravské Třebové
v prostorách centra Labyrint: Kostelní nám.,
č. 1 – Latinská škola – 1. patro
Pro dospělé: - relaxační cvičení
s prvky Čchi kungu a jógy
jednoduchá a fyzicky nenáročná
cvičení pro všechny věkové
kategorie, mohou cvičit i děti
pondělí 10.00 až 11.00 hod.,
středa a čtvrtek 18.30 až 19.30
hod. S sebou: pohodlné oblečení, přezutí a pití !!
1x týdně intuitivní kresba, mandaly, malování
voskem, batikování a jiné techniky
2x měsíčně meditační podvečer (různé druhy
meditačních technik)
1x měsíčně relaxace s tibetskými mísami –
dospělí (sobota, bude upřesněna)
1x měsíčně hraní na djembe – dospělí, 150 Kč,
sobota 16.00 – 19.00 hod.
březen 2010 - Taneční seminář – termín a podrobnosti na plakátech, webu
Pro děti:
1x týdně intuitivní kresba, mandaly a jiné tvořivé
techniky
pravidelné hudební hodiny s paní Dosedělovou:
středa - Flétničky 16.00 – 17.00 hod.
pátek - Bubínky/Loutkové divadlo
Pro děti i dospělé:
- přípravy na Den Země (v dubnu) a Den matek
(v květnu), akce budou zveřejněny na plakátcích
- chystáme stavění ekologického altánku
(začínáme již v březnu, ve spolupráci s DDM
a Zdravým městem), ekologické, výtvarné,
literární a jiné soutěže pro děti a mládež
- duben 2010 Workshop PAPÍR pro dospělé i děti,
víkend po Velikonocích
Podrobné informace o všech akcích na: tel.:
461 316 734, 776 680 759, 737 105 303, e-mail:
duhovylabyrint@centrum.cz, na plakátcích
(městská knihovna, turistické centrum) nebo na
webu: http://duhovylabyrint.ic.cz.

Žáci od „Kostela“
ve Zdobnici
Stejně jako v minulém roce proběhly i letos
počátkem ledna lyžařské kurzy zaměřené na žáky
1. stupně. Tak jako loni se zúčastnily nejen čtvrté
ročníky, ale i páťáci, které doplnilo několik žáků
8. třídy. „Azyl“ pro oba kurzy nám poskytla
horská chata Slunečná v malé vesnici Zdobnice
v Orlických horách, která nás přivítala velmi
přátelskou atmosférou a pěkným vybavením.
Jako první se vydaly zdolávat nástrahy sjezdového lyžování děti z páté třídy. Bylo znát, že již
minulý rok brázdily čenkovické svahy a ihned
opanovaly sjezdovku. Jen škoda, že horší
sněhové podmínky nedovolily otestovat nově
vybudovanou zdobnickou sjezdovku. Ale i přesto
došlo ke značnému rozvoji lyžařských dovedností
u všech žáků. Ve třetím lednovém týdnu vyrazili
do Zdobnice žáci a žákyně čtvrtých tříd. Příděl
sněhu byl vydatný, a tak o příhodné terény nebyla
nouze. To, co se nám nepodařilo minule, zdolat
novou zdobnickou sjezdovku, jsme vyzkoušeli
nyní a i červenou jsme v pohodě zdolali. Všechny
děti si vyzkoušely jízdu na vleku a vytvořily si
potřebné návyky pro další zdokonalování se ve
sjezdovém lyžování. Všichni žáci absolvovali
ve večerním programu besedu o první pomoci,
o lyžařské výzbroji a výstroji a pravidlech FIS.
Na chatě proběhl doplňkový program – karneval,
noční hra, dětská představení (scénky, zpěv,…).
Kladný ohlas, nejen od dětí, je pro nás důkaz,
že podobné kurzy mají hluboký smysl a že vedou
k osvojování kladných hodnot jak při výcviku,
tak i mimo něj.
Mgr. Roman Cápal
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Profese zblízka: povolání PEKAŘ
Jednou z profesí, která v sobě spojuje kus
řemeslného umění a zároveň vyžaduje zručnost
při práci s nejrůznějšími stroji, je povolání
pekařské. Protože každý z nás už okusil chuť
čerstvě napečeného pečiva, koblihy nebo cukroví,
rozhodli jsme se Vám představit, co všechno
obnáší a vyžaduje toto zaměstnání. O této voňavé
profesi jsme si povídali se spolumajitelem
pekárny Vladimírem Moravcem.

vymizela fyzicky namáhavá práce s těžkými
břemeny zejména při manipulaci se surovinami,
ale i ve výrobním procesu. O to vyšší nároky jsou
však kladeny na kvalifikované posty, zejména na
vedoucí provozů, technology, mistry a mísiče,
kde jsou nutné znalosti z výrobní technologie
a též schopnost ovládat složité technologické
linky, či jednotlivá zařízení. U všech zaměstnanců jsou pochopitelně kladeny vysoké nároky na

Co Vás motivovalo k tomu, abyste se stal
pekařem?
Nejspíš to byla rodinná tradice. Otec byl cukrář,
vlastnil cukrářskou živnost, o kterou přišel v počátku padesátých let minulého století. Poté
pracoval jako vedoucí pracovník a uznávaný
odborník v pekařském oboru. Já jsem tedy na
pekárně vyrůstal od svého dětství.
Jak se samotná náplň této práce změnila pod
vlivem doby a modernizace výroby?
Od devadesátých let se značně rozšířil vyráběný
sortiment pekařských i cukrářských výrobků,
a to přineslo nové nároky na strojní vybavení
výrobních provozů. S využitím nových surovin
a zlepšujících přípravků se výrazně změnila i výrobní technologie. Vznikly tak nové požadavky
na technické vybavení provozů i na vlastní
obsluhu. Naše společnost ve své již devatenáctileté historii investovala do technologií značné
finanční prostředky a jednoznačně mohu říci, že
dnes disponuje ve všech svých provozech
opravdu špičkovým technologickým vybavením
s velikými výrobními možnostmi. Tady cítíme
více omezené možnosti trhu, který zásobujeme.
V této oblasti není příliš silná kupní síla. Přesto
se domnívám, že pekařina v naší oblasti, včetně
produktů naší konkurence, je na velmi dobré
úrovni a to zejména u sortimentů chleba.
Jaké máte nároky na zaměstnance? Kolik lidí
v současné době zaměstnáváte?
Ve svém počátku pracovalo u nás kolem
sedmdesáti zaměstnanců. Od druhé poloviny
devadesátých let se stav pohybuje kolem sto
čtyřiceti pracovníků a tento stav se udržuje do
dnes. Naši pracovníci jsou rozmístěni do čtyř
výrobních provozů, dopravy, správy a vlastní sítě
prodejen. S moderními technologiemi se pochopitelně změnily i nároky na zaměstnance. Takřka

dodržování technologické kázně a hygieny při
výrobě. Při vysoké konkurenci nám spotřebitel
nic nepromíjí. Dobré jméno si producent
pekařských výrobků buduje dlouho, avšak ztratit
jej lze ve velmi krátkém čase.
Co nového chystá vaše pekárna v letošním
roce
V našich dílnách neustále pracujeme na vývoji
nových druhů pekařských i cukrářských výrobků.
Pravidelnou obměnu sortimentu tak provádíme
každoročně. Do výroby základních sortimentů
pravděpodobně příliš zasahovat nebudeme. Do
této výroby jsme značně investovali v posledních
letech a myslím, že dosahujeme velmi dobré
úrovně kvality konzumních chlebů i tradičního
pečiva – rohlíky, raženky a veky. Více se
pravděpodobně soustředíme na speciální výrobky
ve všech sortimentních skupinách. I zde si
myslím, že máme co nabídnout. Dá se spíš říci,
že hodláme pracovat na sortimentech, které nás
od dalších výrobců budou odlišovat a budou
dotvářet naši originální tvář regionálního
výrobce. Tam také vidíme svoji budoucí pozici,
pokud dokážeme dobře vnímat vývoj v našem
oboru. Myslím, že na této cestě se nám již mnohé
podařilo zrealizovat. Mám na mysli například
březovský, jevíčský nebo žitný celozrnný chléb.
U jemného pečiva například tornádo a müsli
koláč. Uvádět konkrétní výrobky předem z pochopitelných důvodů nechci. Snad mohu zmínit
připravovaný sortiment louhovaného bavorského
pečiva. Toto pečivo je velmi oblíbené v Rakousku a Německu a je předpoklad jeho
rozšiřování na trzích střední Evropy. Pro tuto
výrobu jsme vybaveni velmi kvalitní linkou,
kterou dosud využíváme pouze pro výrobu
bavorských baget, které dodáváme výrobcům
plněných baget. Dnes se plně soustřeďujeme na

výrobu trvanlivého pečiva, a tam také budou
v nejbližší době směřovat naše investiční aktivity.
Jeden projekt realizujeme v současné době a již
uvádíme na trh první část sortimentu kořeněných
tyčinek v poněkud originálním provedení, jaké na
našem trhu dosud není. Neskrývám, že u tohoto
sortimentu poprvé hovoříme i o možnostech
vývozu do zahraničí. Druhým projektem je
vybudování samostatného výrobního provozu na
výrobu holandských sirupových vaflí a celé škály
trvanlivých výrobků, kterými chceme oslovit obchodní síť v rámci celé ČR a některé trhy v zahraničí. Předpokládáme, že tato výroba se do
budoucna stane z pohledu našich výrobních
aktivit nosnou. Celé toto téma je však na
samostatný článek.
Kdo z významných osobností ochutnal nějaký
váš výrobek?
Tak tedy především, nejvýznamnější je pro nás
každý zákazník v Moravské Třebové a okolí,
protože k tomu jsou naše výrobky směřovány
denně. Na spokojenosti těchto zákazníků je
založena sama naše existence a ne jen úspěch.
Přesto některé momenty potěší. Například, když
si město Březová nad Svitavou vybralo jako dar
pro prezidenta republiky při jeho loňské návštěvě
právě náš „březovský chléb“. To, že chléb panu
prezidentovi i první dámě opravdu chutnal je
rovněž potěšující, ale pro nás bylo velikou
odměnou a oceněním, že si město, jehož název
tento výrobek dostal, město, které si tento
výrobek denně kupuje, si tohoto výrobku také
považuje. Musím se v souvislosti s tímto chlebem
zmínit ještě o jedné zajímavosti. V průběhu
minulého měsíce jsme obdrželi nezávisle na sobě
dva dopisy. Jeden byl od spotřebitele ze Zábřehu
a druhý z České Třebové. Oba nám posílali
krásné chvály právě na březovský chléb a poděkování za kvalitní a chutné výrobky, které
dodáváme na tamní obchodní síť. V dnešní
uspěchané a nervózní době to znělo jako dopisy
z jiného světa. Tak to bylo asi to největší potěšení
z vlastní práce v poslední době a také to
nejsilnější nakopnutí do další práce.

Je nějaké pečivo, které je vaší srdeční
záležitostí a bez kterého si nedovedete pult
pekařství představit?
Já osobně jsem chlebový typ. Snažím se střídat
všechny druhy od konzumního až po všechny
možné celozrnné, nejlépe však s vyšším obsahem
žitné mouky. Bez krajíce chleba si nedovedu
představit snad ani jeden den. Protože v této
branži vyrůstám od mala, vím, že vyrobit
sebedokonalejší a složitější koláč není zdaleka
takový problém, jako vyrobit opravdu kvalitní
a dobrý chléb. Když se podaří takovou technologii sestavit, pak se stane i srdeční záležitostí.
Tím ale netvrdím, že nejsem na sladké. Na naší
cukrárně Linda je v poslední době k dostání
borůvkový koláč, který je denně vyráběn a dopékán (ne zamražený), tedy když ne teplý, tak úplně
čerstvoučký. A pro takový mám slabinu.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Fotbalové jaro klepe na dveře
Zimní příprava zvolna končí
Definitivně a symbolicky vstoupí fotbalisté na
trávník 21. března, kdy začíná astronomické jaro.
A muži se pokusí zúročit zimní přípravu na hřišti
vedoucího celku a znovu potrápit vedoucí tým
KP a jednoho z favoritů AS Pardubice (na
podzim 1:1). Na jeho hřišti to bude ovšem
nesnadný úkol. Připomeňme umístění moravskotřebovských týmů v polovině soutěže 2009/2010.
A muži: 6. místo – 21 bodů
B muži: 3. místo – 32 bodů (1. Sebranice 34,
2. Bystré 32)
C muži: 9. místo – 19 bodů (1. Linhartice 31)
Dorost starší: 5. místo – 26 bodů (1. Svitavy 31,
2. Ústí n/O. 30, 3. Letohrad 28)
Dorost mladší: 14. místo – 5 bodů
Žáci starší: 2. místo – 24 bodů (1. Polička 24
bodů)
Žáci mladší: 1. místo – 27 bodů (2. Polička
21 bodů)
Další březnový program:
So
27. 3.
15:00
B muži - Třebařov
Ne
28. 3.
15:00
A muži - Žamberk
Před nevlídnou zimou nalézají fotbalisté všech
věkových skupin pravidelný azyl v tělocvičnách,
rovněž se věnují spinningu. Intenzivně se jedná
o posilách. Samozřejmě, že v přípravě nemůže
chybět ani fotbal na ostro. Nejprve zavítali

Třebovští na umělou trávu do Letohradu proti
diviznímu celku (prohra 0:4). V rychlém
týdenním sledu je poté čekaly zápasy turnaji na
umělé trávě v Mohelnici (2. ročník Memoriálu
Antonína Petrušky).
Sokol Leština (KP) - SKP Slovan 0:2
Branky: Kučerňák 2
Sokol Bouzov (1.B.) - SKP Slovan 2:6
Branky: Holly 3, Konečný 2, Kučerňák
Do konce února (po uzávěrce) se střetl SKP
Slovan rovněž s SK Loštice (1.A.) a FK
Mohelnice (KP). Těsně před započetím jara se
13. 3. utká Slovan s Litovlí.
Zimní příprava moravskotřebovských fotbalistů
je rozsáhlá a komplexní. Dorostenci se zúčastnili
turnaje Jaroměřické fotbalové zimy. B skupinu
vyhráli ziskem 9 bodů. V semifinále poté zdolali
Jevíčko 3:2, aby ve finále podruhé přestříleli
domácí celek 4:3 a stali se vítězi. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Pavel Chromý, nejlepším
hráčem byl vyhlášen Jiří Zemánek (oba Mor.
Třebová).
SKP Slovan uspořádal několik mládežnických
halových turnajů. V průběhu ledna a února k nim
využil k tomu moderní halu v Městečku Trnávce,
kam se sjeli vždy atraktivní soupeři. Turnaje
nabídly řadu kvalitních utkání a mladým adeptům
fotbalu spoustu cenných zkušeností.

Zimní cyklistický sprint
Jen nezahálet! To je první pravidlo nadšeného
cyklisty, který pravidelnou jízdou – bez ohledu na
počasí – dbá na svou fyzickou kondici a vždy
optimistickou náladu. Moravskotřebovští to
potvrdili zdařilou novoroční vyjížďkou. Tři týdny
poté mráz a přívaly sněhu udělaly „škrt v tréninkových plánech“. Někteří proto vzali útokem
hory, ostatní operativně zareagovali a příhodných podmínek k lyžování využili k jinému
adrenalinovému měření sil. 23. 1. uskutečnili už
počtvrté „Zimní cyklistický sprint“ na běžkách.

Bedřiška Schneiderová
Pořadatelské duo Štěpánek - Mička využilo svých
organizátorských zkušeností z akcí Cyklomana
a přivítalo na zasněženém atletickém hřišti ZŠ
Palackého, v prosluněném mrazivém dni,
dvacítku dychtivých cyklistů-lyžařů. Své kolegy
přišel povzbudit i L. König, který záhy po závodě
odjel se svým týmem PSK Whirlpool na
soustředění a prvé závody na Mallorcu.
Distance čítala sice pouhých 300 m, dala však
každému zabrat, s odvoláním na jeho vlastní
lyžařské schopnosti. „Raději bych jezdil v tento
čas už na kole, ale bude lepší počkat na teplejší
počasí, ale dobrou partu nelze zradit“, nechal se
slyšet M. Rotter, loňský stříbrný cykloman. „Ten
pohyb mi rozhodně nevadí, když nelze trápit kolo,
hodinka běžkování je stejně prospěšná“, dodal
J. Doležel, který podal zcela famózní výkon a po
hodině stanul na pomyslném nejvyšším stupni.
„Zvolili jsme systém poněkud jednodušší než

v uplynulých letech. Každý z účastníků v sólo
jízdě proti chronometru rozhodl o svém zařazení
mezi osmičku nejlepších.“ (Pustina, Rotter,
Šimon, Keclík, Wolf, Doležel, Trunečka,
Schneider). V druhé části závodu vylučovacím
off-způsobem vykrystalizovalo konečně pořadí
v kategorii mužů a žen.
Muži:
1. Doležel Josef, 2. Keclík Petr,
3. Schneider Luděk, Rotter Michal
Ženy:
1. Schneiderová Bedřiška, 2. Rolencová Dita
„Je to vítaná náhražka potřebného sportovního
vyžití. Ale není nadto, když jedete na kole i v zimě. Sníh vám pod koly praská, klouže a vy si
užíváte smyky. A když se naučíte do sněhu šikovně
padat, ono to ani nebolí. Je přitom dokonce
legrace.“,vyslovil myšlenku talentovaný triatlet
Keclík. Jeho slova potvrdila nejlepší žena
Schneiderová, jako vítězka: „Určitě co nejdříve
vyrazíme na kolech. Sezona bude náročná
a Cykloman 2010 volá! Užívejme si opatrně
cyklistiku i v zimě a těšme se na jaro.“
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Zimní olympiáda
dětí a mládeže
V Libereckém kraji se konaly začátkem února
Hry IV. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Za
Pardubický kraj se zúčastnili mimo jiné také dva
závodníci z Moravské Třebové – Jan Schneider
a Štěpán Kubín.

Oba jsou odchovanci třebovského hokeje a v současné době hostují a hrají extraligu mladšího
dorostu za HC Eaton Pardubice. Nezúčastnili se
však hokejového turnaje krajů, protože nesplňovali podmínku ročníku narození 1995. Oba
jsou ročník narození 1994. Mohli se však zúčastnit soutěží v rychrobruslení (kategorie starší žáci)
a jak se ukázalo, nevedli si špatně, jak je zřejmé
z níže uvedených výsledků. Výrazně přispěli
k celkovým 14 medailím Pardubického kraje
(4x zlato, 4x stříbro, 6x bronz). Nejúspěšnějším
krajem Her se stal Liberecký kraj (53 medailí).
V rychlobruslení se soutěžilo na krátké ledové
dráze, částečně podle pravidel short tracku.
Z výsledků: 1 kolo (110 m-sprint): 2. Štěpán
Kubín, 10. Jan Schneider (v semifinále
diskvalifikace); 4,5 kola (500 m): 3. Jan
Schneider; 5. Štěpán Kubín; 3 kola: 5. Jan
Schneider, 23. Štěpán Kubín (diskvalifikace
v rozjížďkách); víceboj (součet předchozích
disciplín): 3. Jan Schneider; 4. Štěpán Kubín.
Disciplína: štafety (16 kol) 2 mladší žáci +
2 starší žáci: 4. Pardubický kraj (Kusý, Dušek,
Schneider, Kubín).
A ještě jedna žhavá sportovní aktualita
V HC Eaton Pardubice (extraliga staršího
dorostu) se uplatnil také další moravskotřebovský
odchovanec Marek Langhamer. Jeho stabilní
výkony jej zařadily do české reprezentace „16“.
V polovině února skončil Turnaj čtyř, jehož
dějištěm byla nová karlovarská hokejová aréna.
Češi v konečném účtování sice obsadili po
těsných prohrách až čtvrté místo (1. Švédsko,
2. Finsko, 3. Rusko), nicméně třebovský rodák
byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Program činnosti KČT Moravská Třebová
Sobota 6. 3. - Zájezd do Ústí nad Orl. na DP
Hledání Stromoucha. Sraz zájemců v 6.40
hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.52 hod. Trasa
do 15 km. Návrat okolo 17.00 hod. Svačinu
s sebou! Vede: P. Harašta.
Středa 10. 3. - Přátelské posezení v klubovně
od 19.00 hod. Budou ještě vybírané členské
příspěvky pro rok 2010, projednán program na
březen a další aktuální záležitosti.
Sobota 13. 3. - Účast na DP Jarní přírodou
v Jaroměřicích. Sraz zájemců v 6.40 hod. na
nádraží ČD, odjezd 6.53 hod. Volba tras dle
vlastního rozhodnutí. Návrat odpoledne vlakem
okolo 17.00 hod. Vede: H. Kopřivová.
Sobota 20. 3. - Účast na oblastním Zahájení
jarní turistické sezóny Pardubického kraje
v Ústí nad Orlicí. Odjezd v 8.00 hod.
autobusem od autobus. nádraží, návrat okolo
17.00 hod.
Nutné přihlášky do 10. 3. u pí Kolaříkové, tel.

723944230 s úhradou zálohy na jízdné 50 Kč.
Jízdné pro členy KČT 80 Kč, pro ostatní
100 Kč. Vede H. Kopřivová.
Sobota 27. 3. - Zahájení cykloturistické sezony
odboru turistiky výletem Do Hoštejna v délce
cca 45 km. Sraz zájemců u autobus. nádraží
ve 12.30 hod. Návrat okolo 17.00 hod. Vede:
H. Doleželová.
Neděle 28. 3. - Pěší výlet Po stopách Vandru
v délce cca 13 km. Bude provedená kontrola
značení základní trasy přes Pastvisko a Ludvíkov. Sraz zájemců ve 13.00 hod. u OD Lidl,
návrat do 18.00 hod. Vede: P. Harašta.
V březnu budou uskutečňované pravidelné
středeční a nedělní odpolední vycházky, příp.
vyjížďky na kole do blízkého okolí. Sraz ve
13.00 hod. u autobus. nádraží na Komenského
ulici. Bližší informace u MUDr. Doleželové na
tel. 461 316 755.
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Třebovští sportovci v rámci regionu
Anketa Sportovec okresu 2009
Už podruhé byli vyhlášeni nejlepší sportovci
Svitavska. Dějištěm slavnostního galavečera byla
opět Polička. Scénář večera kopíroval loňský veleúspěšný program, připravený pražskou agenturou
ČOK CZ, v němž došlo k řadě změn. Jestliže
moderátor akce zůstal stejný (Radek Šilhan z TV
Prima), pěvecké duo bylo jiné – Helena Zeťová
a David Deyl. Obdiv sklidili v doprovodném
programu večera balanční kulturista Pavel Kaiser či
fotbalová žonglérka Helena. Nabitému sálu Tylova
domu se představili i domácí mladé mažoretky.
Nejúspěšnějším sportovcem regionu za rok 2009
se zaslouženě stal atlet Jiskry Litomyšl a vícebojařský reprezentant ČR Pavel Baar. Další pořadí
v prestižní kategorii jednotlivců (dospělí): Jiří
Štěpánek (naturální kulturista, Polička), Petr Bartoš
(motokros, Litomyšl). V dorostenecké kategorii byla
nejlepší triatlonistka Zuzana Vlčková (Polička),
primát mezi žáky patří atletovi Le Vietovi (Polička).
Cena RSS byla přisouzena pořadatelům Běhu kolem
hradeb (Polička).
Úplný přehled oceněných sportovců najdete na
www.svitavskydenik.cz.
Na akci nechyběli ani zástupci města Moravská
Třebová J. Ošťádal, M. Izák, kteří předávali ceny,
shodou okolností právě třebovským sportovcům.
Ti byli zastoupeni v sedmi z 12 oceňovaných
kategorií. Vzhledem k faktu, že za svými soupeři
z jiných měst tentokrát zaostali, sluší se zveřejnit
jejich seznam.

Za Moravskou Třebovou byli nominováni:
Lešinger Michal - bezmotorové létání, Kolouch
Lukáš - travní lyžování, Mačát Václav - travní
lyžování, Pařilová Nikola - atletika, Beierová
Vendula - přespolní běh, Racl Filip - přespolní běh
- vítězové krajské olympiády 2009.
Kolektivy:
TJ Slovan Moravská Třebová - atletika žákyně

Vítězové krajské olympiády: ZŠ Palackého
Moravská Třebová - atletický čtyřboj žáci, atletický
čtyřboj žákyně, starší žákyně - atletika pohár
rozhlasu, florbal žákyně, plavání žákyně;
HC Slovan Moravská Třebová - lední hokej muži,
VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová - přespolní
běh SŠ - vítězové krajské olympiády 2009
Trenéři
Mačát Daniel - travní lyžování, Marečková
Zdeňka - atletika

Hokejové play-off otevřené
Bezpečné třetí místo
V dlouhodobé základní části prokazovali hokejisté
poměrně vyrovnané výkony, jejichž výsledkem
bylo bezpečné třetí místo zaručující lepší výchozí
domácí pozici pro vyřazovací část. Optimistické
prognózy ovšem brzy vzaly za své! Mocným
finišem a ligisty ze Šternberka posílená Choceň
byla příliš nechutným soustem. Až v třetím rozhodujícím utkání Třebová rozhodla o svém zaslouženém postupu do semifinále proti Světlé n/S.
1. KLM
Poslední výsledky základní části
HC Litomyšl - HC Slovan 4:5 (1:1, 2:2, 1:1,
0:1 P)
Branky: Husárek 2, Kobza, Berka, Kutmon
HC Slovan - HC Chotěboř 7:4 (2:0, 2:3, 3:1)
Branky: Řehulka, Kobza, Cik 3, Klíč, Koláček
HC Skuteč - HC Slovan
4:7 (1:4, 2:1, 1:2)
Branky: Konopčík, Řehulka, Kobza, Syrůček,
Kašpar, Koláček, Parolek
HC Slovan - HC Světlá
2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Branky: Syrůček, Koláček
HC Slovan - HC Chrudim B1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Branky: Kašpar
HC Hlinsko - HC Slovan 6:7 (2:1, 1:3, 3:2,
0:0, sn)
Branky: Konopčík 2, Řehulka 2, Faltus, Kobza,
Syrůček
Čtvrtfinále:
HC Slovan - HC Choceň 3:6 (2:0, 1:5, 0:1)
Branky: Kašpar, Husárek, König
*nepochopitelný výpadek v druhé třetině zmařil
naděje třebovských hokejistů a zkomplikoval
cestu k obhajobě loňského prvenství
HC Choceň - HC Slovan 3:4 (2:0, 0:3, 1:0,
0:0, sn.)
*pokus vrátit sérii k rozhodujícímu duelu před
domácí publikum přinesl hodně dramatičnosti
a zvratů, o zasloužené vedení přišli v závěru
utkání. Jestliže nerozhodlo prodloužení, ke slovu
přišly samostatné nájezdy a v nich úspěch. Ani
potřetí v sezoně HC Slovan v Chocni neprohrál.

HC Slovan - HC Choceň 4:3 (0:2, 3:0, 1:0)
Branky: Cik, Kobza, Řehulka, König
*ve vyrovnaném utkání slavila úspěch větší vůle
po vítězství a bojovnost domácích; semifinále se
tak stalo realitou.
KLJ
*přes druhé vítězství v soutěži jsou junioři stále
poslední. Ze soutěže ovšem nikdo nesestupuje.
HC Choceň - HC Slovan
9:4
HC Slovan - HC Polička
1:3
HC Slovan - HC Litomyšl
8:3
HC Skuteč - HC Slovan
7:0
HC Slovan - HC Světlá n/S.
1:5
HC Hlinsko - HC Slovan
12:4
HC Chotěboř - HC Slovan
7:1
HC Slovan - HC Chrudim
0:10
Průběžné pořadí: 9. místo
9 bodů
V utkáních skupiny B se utkají junioři o konečné
umístění v KLJ s Chotěboří, Poličkou, Světlou
n/S., a Litomyšlí. Poslední zápas se uskuteční
6. března na domácím ledě proti Chotěboři.
KLD
*dorostenci dokončili základní část stejně dobře,
jako ji zahájili. Do play-off jim umístění přihrálo
vyrovnaného soupeře: Choceň. Po vypadnutí s tímto soupeřem se utkali v boji o 3. místo s okresním
rivalem z Poličky. Celkové 3. místo v KLD 2009/
2010 je úspěchem mladého ambiciózního celku.
HC Litomyšl - HC Slovan
0:3
HC Slovan - HC Hlinsko
3:5
HC Slovan - HC Skuteč
6:4
HC Slovan - HC Světlá n/S.
11:0
Konečné pořadí po zákl. části: 3. místo
35 bodů
V play-off se na dva vítězné zápasy střetli
dorostenci s Chocní – v duelech (2x na ledě
soupeře, 1x doma) měli šanci uspět a podívat se
tak do finále proti bezkonkurenční Chrudimi.
V opačném případě se mohou utkat o celkové třetí
místo s Poličkou. Nicméně už nyní lze vystoupení
dorostenců v KLD hodnotit jako úspěšné.

Zvláštní cena Regionálního sdružení sportů Svitavy
Cykloman 2009 - pořadatel: CK Slovan Moravská
Třebová.
Kategorie Krajánek, Mimořádný výkon, Handicapovaní sportovci, Veteráni, kolektivy (dorost) svými
nominacemi Třebovští neobsadili.
Jak hodnotit třebovskou účast? V konečném
účtování dosáhli na dvě čtvrtá místa Pařilová
a Kolouch a dvěma kolektivy AK – žákyně, HC
Slovan na ocenění. Ano v našem městě jsou většinou
zastoupeny tradiční sporty, což odpovídá podmínkám, úspěchy nejsou tolik viditelné jako v případě
minoritních sportů, nadto se nesnadněji prokazují.
Účast moravskotřebovských atletek v Poličce byla
zcela spontánní a radostná. „Vždyť nesportujeme
kvůli cenám, ale protože nám dělá pohyb radost.
A je zdravý, tělu prospívá“, v diskuzi atletek
s R. Šilhanem prohodila atletka Šunková.
Celovečerní program byl úspěšný, po vyhlášení
výsledků se při rautu rozběhla nezávazná diskuze
o dalším směřování ankety Sportovec okresu.
O konkrétních výsledcích, objektivitě a věrohodnosti, budoucnosti. Jistě lze souhlasit s A. Kadlecem
(RSS), že „každý, kdo byl oceněn, si to zasloužil“.
Ovšem stejně tak i všichni, kteří byli vědomě či
nevědomě nominováni. Souhlasili se srovnáním
nesrovnatelného. „Poklesek“ poličského trenéra
atletiky M. Červa (odmítl převzít cenu jako
neodůvodněnou) nemá jen dimenzi medializované
„nepatřičné nedůstojnosti“, rozhodně v jeho počinu
je možné vidět i záslužný etický rozměr. Podněcující
zamyšlení o křehké spravedlnosti ankety a jejich
„odborných“ vykonavatelů. Mnohá ocenění jsou
naprosto nezpochybnitelná, mnohá pro změnu
mohou ještě dlouho budit zdání prosté kalkulace,
účelového rozhodnutí. Každý provaz má dva konce.
Tvrdí-li někdo opak, jak vysvětlit jistý napnelismus,
který anketa směřující k morálnímu ocenění
sportovní snahy (případně úspěchů), zanechává.
Skoro to vypadá, že Třebovské stihl trest za neúčast
při finálovém rozhodování. To přece nemůže být pro
nezávislé a objektivní rozhodování zbytku „odborníků“ směrodatné.

S většinou sportovců se setkáme rovněž v městské
anketě, jejíž nominační listinu naleznete na sběrných
místech (radnice a MěÚ Olomoucká). Uzávěrka
hlasování občanů je 31. března 2010. Nominační
listinu naleznete na sběrných místech.
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