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Protialkoholní vyhláška
Unavené postavy s krabicovým vínem
nebo lahví alkoholu. Lidé v Moravské
Třebové poukazovali na tento poměrně
častý obrázek. Odrazoval nejen turisty.
Stížnosti a potíže vyústily v novou
protialkoholní vyhlášku města, kterou
zastupitelé města schválili na veřejném
zasedání 26. 10. 2009. Účinná bude od
1. 1. 2010.

„Jsem osobně velmi spokojen, že se
podařilo tuto vyhlášku připravit a jednoznačně schválit. Brzy se ukáže, zda ji
město skutečně potřebuje, i když její
skutečná potřeba se výrazně projeví
zejména v jarních a letních měsících.
Cílem je zamezit určitým skupinám osob
budit svým chováním veřejné pohoršení
na vybraných lokalitách ve městě.
Vyhláška má přispět k tomu, abychom
mohli chránit slušné a spořádané občany,
turisty, ale zejména naše děti a mládež,“
sdělil místostarosta města Miloš Izák.
Nová vyhláška, která bude omezovat
konzumaci alkoholu v některých ulicích
našeho města, přinese zejména strážníkům městské policie dostatečně silnou
zbraň v tomto nekonečném boji. Nesčetně
případů řešili strážníci v uplynulých
měsících, a to zpravidla s bezdomovci.
Nejoblíbenější lokality popíjejících jsou
právě nejrušnější ulice v centru města
nebo v parku. Za zhoršeného počasí
hledají útočiště v autobusových zastávkách, na autobusovém či vlakovém
nádraží a na dalších místech, kde se
naskýtá možnost získat nějakou korunu.

Jejich poposedávání je samozřejmě
doprovázeno konzumací alkoholických
nápojů.
„Na neustále podnapilé osoby, které s přibývajícím časem nejsou schopny se ani
zvednout k vykonání nutné potřeby, jsou
nuceny se dívat naše děti jedoucí ze škol,
občané odcházející s nákupem z obchodních domů a prodejen nebo turisté, kteří
se přijíždějí do našeho města pokochat
krásou místních památek. V letošních
letních měsících požívání alkoholu v ulicích města vyvrcholilo,“ řekl velitel
městské policie Karel Bláha a dodal:
„Strážníci za slunného počasí věnovali
téměř třetinu výkonu služebních povinností právě této problematice. Bohužel ve
většině případů museli představitelé
zákona čekat, až dojde k porušení některé
z právních norem, aby mohli v souladu se
zákonem vzniklou situaci řešit. V případě,
že bude zjištěna konzumace alkoholu na
místě, které je vyhláškou takto ošetřené,
mohou policisté přistoupit k řešení situace
ve zkráceném řízení o přestupku udělením
blokové pokuty. Uvědomujeme si, že
vymahatelnost pokut je v případech lidí
na sociálních dávkách a u bezdomovců
minimální.“
Nová obecně závazná vyhláška není
prostředkem k plnění obecní pokladny,
jejím cílem je přispět k účinnému
vymáhání dodržování závazných právních
norem a pořádku v ulicích města. Tato
pravidla platí pro všechny bez rozdílu a ti,
co je dodržují, nemají povinnost dívat se
na bezvládně se povalující podnapilé
osoby v ulicích, parcích a dalších volně
přístupných místech. Účelem zdaleka není
pokutovat hned druhého ledna první
osobu, která prochází ulicí směrem k domovu z prodloužených bujarých oslav
začátku nového roku s rozpitou lahví
šampaňského v ruce. Cílem je zbavit
především naše děti a samozřejmě i ostatní občany nežádoucích a nehezkých pohledů na tyto jedince. Nikdo z nás není
povinen snášet hrůzy těchto pohledů
a když máme představitele zákona, kteří
mají možnost tyto situace řešit, dejme jim
příležitost. Městská policie tak vykáže

osoby s alkoholem z parku, náměstí,
Křížového vrchu, z okolí škol, zdravotnických zařízení nebo nástupních ostrůvků
(viz. mapa) atd. Výjimku ovšem tvoří
tradiční Silvestr a Nový rok. Zákaz se
netýká ani předzahrádek u restaurací.
Porušení obecně závazné vyhlášky se
bude řešit jako přestupek, kdy lze uložit
na místě ve zkráceném řízení o přestupku
blokovou pokutu do 1 000,- Kč a ve
správním řízení pokutu do výše 30 000,Kč (§ 46 odst. 3 zákona o přestupcích).
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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• Upozornění občanům
Dne 31. 12. 2009 bude Městský úřad Moravská
Třebová otevřen od 8 do 12.00 hod.

• Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na slavnostní udělení CENY MĚSTA MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ ZA ROK 2009, které se bude
konat 7. prosince 2009 od 17.00 hodin ve
velkém sále ZUŠ na zámku v rámci slavnostního zasedání zastupitelstva města. Vystoupí
taneční škola pana Bílka, na flétničky zahrají
děti pana učitele Jarůška. Slavnostní program
zakončí laserová show.

• Poradenství pro sluchově postižené
Dne 09. 12. 2009 od 08:00 do 12:00 hod. se
uskuteční poradenství pro sluchově postižené
občany v zasedací místnosti v budově Městského úřadu, ul. Olomoucká 2.
Službu poskytuje Poradenské středisko Českého
klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí.
Občané se sluchovým postižením mohou získat
informace v sociální oblasti, prohlédnout si
kompenzační pomůcky nebo si zakoupit baterie
do naslouchadel apod.

ANKETA
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?
Ve dnech 2. – 11. 12. 2009 proběhne v našem městě
anketa k ověření 10 PROBLÉMŮ našeho města. Ty
vyvstaly z veřejného Fóra Zdravého města, které se
konalo 26. 11. 2009. Cílem této ankety je dát našim
občanům prostor, aby se vyjádřili k tomu, co
v našem městě chybí, co by se mělo změnit, aby byl
každý spokojen s místem, kde žije a které je jeho
domovem. Prosíme, abyste označili 2 problémy,
které považujete za nejaktuálnější, a které by dle
Vašeho názoru měly mít v řešení přednost před
ostatními.
Sběrná místa:
- Občanské informační centrum, ul. Olomoucká 2
- Turistické informační centrum, nám. T. G. M. 33
- vestibul radnice, nám. T. G. Masaryka 29
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou
budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní
a je otevřená pro Vaše náměty do 11. 12. 2009 do
14.00 hod.!
S případnými dotazy se obracejte na telefonní
čísla 461 353 044, 732 427 340 nebo email
zmotlova@mtrebova.cz. Výsledky ankety budou
k dispozici v místním tisku a na webových stránkách města bezprostředně po projednání výstupů
radou města a následně Zastupitelstvem města
Moravská Třebová (předpoklad je leden 2010).
Z. Motlová,
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21.
Tajemník Městského úřadu Mor. Třebová
vyhlašuje výběrové řízení
na místo

úředníka odboru kancelář starosty
a tajemníka, úsek personální agenda
na dobu určitou
- zástup za mateřskou a rodičovskou
dovolenou
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně
náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
- na www.moravskatrebova.cz, na úřední desce
městského úřadu,
- na občanském informačním centru městského
úřadu,
- u personalistky městského úřadu, telefonní
číslo: 461 353 027 nebo na
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 3. 2010, případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech
náležitostí a příloh je 11. 12. 2009.
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Nejlepší turistické informační centrum
Pardubického kraje najdete v Moravské Třebové
Čtrnáct informačních center v ČR se pro letošní rok
může pyšnit titulem Image a Profi Informační centrum 2009. První místo za Pardubický kraj získalo
turistické informační centrum v Moravské Třebové.
Rozhodli o tom návštěvníci portálu Deník.cz, kteří
zvolili nejlepší informační centra v České republice.
Hlasovalo se ve dvou bodech. Za prvé, v kterém
informačním centru vám poskytli nejprofesionálnější
informace a za druhé, které informační centrum se
vám více líbilo jak prostředím, tak atmosférou.
Dohromady jsme získali tisíc sedm set hlasů. Na
druhém místě se umístil Lanškroun a na třetím
Jablonné nad Orlicí.
„Snažíme se rozšiřovat a doplňovat informace o historii a památkách našeho města a okolí, dále pak
služby a upomínkové předměty pro návštěvníky
Moravské Třebové. To se nám daří hlavně díky
výborné spolupráci s paní Martínkovou, panem
Kužílkem, Pavlínou Horáčkovou a dalším lidem,
kteří mají město rádi,“ sdělila vedoucí turistického
informačního centra Ester Dvořáková a dodala:
„V letošní sezoně jsme v TIC zaznamenali nárůst
domácích turistů a to díky velké propagaci a nových
atraktivit jako je například rozhledna Pastýřka.
Doufám, že to bude v dalších letech čím dál lepší
a že s novou sezonou 2010, kdy nás čekají veletrhy
Region Tour, Holiday World Praha a otevření
Hřebečských důlních stezek, bude ještě více
návštěvníků.“

Organizátorem soutěže bylo vydavatelství VltavaLabe-Press, a.s. společně s Asociací turistických
informačních center (A.T.I.C.) ČR.
-red-

Biocentrum Knížecí louka
Moravskotřebovští radní podpořili nový projekt
města. V lokalitě Knížecí louka vznikne příští rok
nové biocentrum.
„Cílem projektu je vytvoření funkčního lokálního
biocentra Knížecí louka, které se nachází jižně od
centra města na okraji zástavby v nivě toku
Třebůvky. Lokalita je ohraničena novým a původním
korytem toku Třebůvky,“ informoval o záměru
vedoucí odboru životního prostředí Pavel Báča
a dodal: „Biocentrum Knížecí louka bylo vymezeno
generelem místního územního systému ekologické
stability krajiny a územním plánem sídelního útvaru
Moravská Třebová, a to zatím jako nefunkční
biocentrum místního významu. V současnosti je
lokalita využívána jako extenzivní louka s vodním
prvkem a doprovodnou zelení.“
Samotné práce na lokálním biocentru budou
rozděleny na dvě části. Při terénních úpravách dojde
k vybudování vlastních tůní v počtu 4 ks, přičemž
největší tůň bude mít rozlohu 1950 m2. Zhotoví se
vzdouvací objekt na původním toku Třebůvky,
opraví stávající objekt v novém korytě toku.
Vznikne odběrný objekt s přívodním kanálem
a propojovacími kanály a výpustním objektem s od-

padním kanálem, který bude zaústěn zpět do toku
Třebůvky.
Druhá část zahrnuje sadové úpravy. Jedná se
především o výsadbu lípy srdčité a dubu letního,
dále pak keřů kaliny obecné, hlohu obecného nebo
krušiny olšové.
„Po třech letech intenzivní údržby bude již
biocentrum převážně funkční. Konečného stavu bude
dosaženo v horizontu desítek let,“ řekl Báča.
Cílovým stavem je biocentrum vodních a vlhkomilných společenstev bylinných i dřevinných s druhovou skladbou odpovídající potenciální vegetaci.
V ploše rozšíření biocentra by v konečném stavu
měly být zastoupeny malé tůně, louka, mokřad,
rákosina, remíz, soliterní a liniová vegetace.
V Moravské Třebové tak vznikne už druhá funkční
lokalita, která podpoří výskyt a migraci volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Zároveň
se stane i zelenými plícemi města.
Město bude v lednu 2010 žádat na tento projekt
dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR.
Projektovaná cena biocentra je dva a půl milionu
korun.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Zelené plíce města se dočkají svého ošetření
Stromy tvoří v našem městě důležitou složku zeleně
a podílejí se tak významně na zlepšování životního
prostředí obyvatel. Plní řadu významných funkcí
(estetickou, mikroklimatickou, hygienickou, ekolo-

gickou atd.). Důležité je však nejen stromy vysazovat, ale také je pečlivě a odpovědně ošetřovat během
celého života. Vedení města se proto rozhodlo, že
v lednu 2010 zažádá o dotaci na projekt „Ošetření
významných stromů na území města Moravská
Třebová“. „Máme zájem o udržení stromové zeleně
v dobrém zdravotním stavu, estetické s vyhovující
vitalitou a v neposlední řadě neohrožujících své
okolí,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Cílem projektu je ošetření významných stromů,
které jsou součástí skupin či stromořadí podél
zpevněných cest různého charakteru. Jedná se o ul.
Jevíčská (u mostu), Kořístkova alej, alej ke hřbitovu,
ul. Svitavská, ul. Jevíčská (u vojenské školy), ul.
Dvorní, ul. Dukelská, ul. Brněnská, parkoviště pod
zámkem a ošetření stromů nacházejících se na
hřbitově. Dále se věnuje výchovnému řezu na
mladých stromech dosazených v těchto vybraných
lokalitách a v některých případech řeší nezbytné
pokácení stromů a jejich náhradu novou výsadbou či
doplnění vzniklých mezer.
„Vzrostlé porosty, ve kterých převažuje zastoupení
lípy, byly v různých zájmových lokalitách ošetřovány
s rozdílným časovým odstupem. Stejně i výsadba
a kácení jsou prováděny tak, jak to vyžaduje aktuální
stav. Město každoročně vynakládá sto padesát tisíc
korun na ošetření těchto stromů. Důvodem pro
ošetření je prodloužení životnosti a zajištění
provozní bezpečnosti stromů,“ sdělil vedoucí
životního prostředí Pavel Báča. Finanční náklady na
ošetření významných stromů ve městě jsou
vyčísleny na tři miliony osm set tisíc korun.
Město bude na tento projekt žádat o dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast
podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované
krajiny.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Vzácné druhy v biocentru
V Udánkách lidé mohou vidět čápa černého i ledňáčka říčního. Ochránci přírody budují ve městě
lokální biocentra. Je to část krajiny, která umožňuje
trvalou existenci a rozmnožování druhů rostlin
a živočichů. Laicky řečeno jsou to takové „přírodní
oázy“ v intenzivně obhospodařované krajině.
„Biocentra jsou pak propojována mezi sebou
biokoridory, což si lze představit jako cesty, po
kterých mohou migrovat bezobratlí živočichové jako
např. měkkýši, střevlíci apod.,“ uvedl pracovník
odboru životního prostředí Antonín Cedzo.
Biocentra kromě toho, že umožňují život řadě
organismů, mají i jiné funkce jako půdoochrannou,
klimatickou, hygienickou a estetickou.
„Na území našeho města jsou taková biocentra
celkem tři. „Knížecí louka“, „Udánky“ a „Na
předměstí“. Čím je biocentrum stanovištně pestřejší,
tím více druhů organizmů v něm může žít. V tomto
ohledu je na tom nejlépe lokální biocentrum
„Udánky“ zahrnující lesní stanoviště, mokřady
s vodními plochami, vodní tok s břehovými porosty
i luční enklávy s roztroušenými dřevinami,“ upřesnil
Antonín Cedzo. Výměra biocentra činí více jak

3 hektary a jeho součástí je i areál základní
organizace Českého svazu ochránců přírody.
„Průzkumem zde bylo
zjištěno téměř 180 druhů
rostlin a 50 druhů obratlovců. Počet bezobratlých
je pak několikanásobně
větší. S podrobnějšími
údaji se lze seznámit na
informačním panelu, který
jak předpokládáme, bude
nainstalován do konce
roku na okraji lesíka,
blízko mostu přes Udánský
potok,“ vysvětlil Cedzo.
Apelujeme na všechny
návštěvníky, procházející
po stezkách podél potoka a přes val oddělující
plochu biocentra od tréninkového hřiště na kopanou,
aby se chovali přiměřeným způsobem, nerušili
zejména vodní ptactvo a nepoškozovali vybavení
biocentra!
-red-

Cena města Moravská Třebová
Jedná se o cenu udělovanou fyzické osobě, která
svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla v nejrůznějších oblastech významně k rozvoji města
Moravská Třebová a života jeho obyvatel. Za rok
2009 získala Cenu města PHDr. Jana Martínková.
Cena města se bude udělovat vždy v průběhu měsíce
července následujícího po roce, za který byl
předložen návrh na udělení ceny. Tento termín
souvisí s výjimečnou výsadou - právem pečetit
červeným voskem, které městu udělil 28. července
1518 král Ludvík Jagelonský. „Právo pečetit
červeným voskem mělo v té době jen málo měst.
Například Svitavy tuto výsadu získaly až v roce
1606. Červeného vosku užíval pouze panovník,
úřady královské, vyšší duchovenstvo, příslušníci
panského stavu a také královská, později i významnější poddanská města,“ vysvětlil předseda
památkové péče Miloslav Kužílek.
Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve
zvlášť výjimečných a odůvodněných případech
může být cena města udělena i více osobnostem
současně. Nebude udělována In memoriam a pokud
nebude v daném kalendářním roce navržena
osobnost, která by splňovala podmínky pro udělení
ceny. Cenu města představuje výtvarné dílo se
znakem města Moravská Třebová a pamětní listina,
která stvrzuje udělení Ceny města.

Návrh na udělení ceny města může předložit každá
fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm
nebo sídlem v Moravské Třebové, a to pouze
písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a)
jméno, příjmení a bydliště navržené
osobnosti
b)
oblast její činnosti
c)
konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je
osobnost navrhována
d)
charakteristiku přínosu a významu díla nebo
aktivity navrhované osobnosti pro město
Moravská Třebová
e)
kontaktní údaje navrhovatele (jméno,
příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis).
Občané města svého favorita na udělení Ceny města
Moravská Třebová pro rok 2009 mohou nominovat
do 28. února 2010 osobně na Občanském
informačním centru, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo
u tiskové mluvčí města na nám. T. G. Masaryka č.o.
29 v Moravské Třebové, popřípadě zaslat e-mailem
na adresu cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh
bude vyřazen.
Přesná pravidla k udělení Ceny města naleznete na
webových stránkách města v kolonce Události.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Město Moravská Třebová
vyhlašuje soutěž
„O nejkrásnější vánoční výzdobu“
Pokud patříte k těm, jejichž vánoční výzdobu
obdivují všichni kolemjdoucí, tak čtěte pozorně.
Připravili jsme pro vás soutěž o nejkrásnější
vánoční výzdobu.
Jak soutěžit – Stačí jediné. Své okno, balkon,
zahradu či dům v Mor.. Třebové vyfotit a poslat
na adresu vanocnivyzdova@mtrebova.cz nebo
zaslat poštou na adresu: Městský úřad,
Pavlína Horáčková, nám. T. G. Masaryka 29,
571 01 Moravská Třebová, případně donést
osobně. Důležité je uvést své plné jméno,
adresu a kontakt. Pokud nebude toto splněno,
nemůžete být do soutěže zařazeni. A to by byla
škoda!
Soutěže "O nejkrásnější vánoční výzdobu" se
mohou zúčastnit občané bydlící v Moravské
Třebové a částech města Boršov, Udánky,
Sušice, pokud zašlou v termínu do 18. 1. 2010
fotografii své vánoční výzdoby.
První soutěžící bude oceněn finanční částkou,
další dva věcnými dárky.

Sto tisící klient
Občanského informačního centra
Již stotisícího klienta přivítalo 30. října Občanské
informační centrum (OIC) v Moravské Třebové,
které slouží jako klientské centrum radnice. Dárkový
koš z rukou starosty si převzala moravskotřebovská
rodačka Hana Zmeškalová. OIC vzniklo v roce 2003
podle unikátního konceptu poskytování služeb
občanům, inspirovaného klientskými centry radnic
v Nizozemí. V tomto případě pomohl s realizací
centra holandský Vlaardingen, partnerské město
Moravské Třebové. OIC nabízí více než dvacet
občany nejčastěji vyžadovaných služeb. Lze si tu
vyřídit např. žádosti o občanské průkazy a cestovní
doklady, přihlášení do evidence obyvatel, výpisy
z katastru nemovitostí, ověřování listin a podpisů,
poplatky za odpady a psy, zaplacení místních daní
nebo poplatků atd. Zároveň klienti získají informace
o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. Je zde
umístěn také terminál projektu CzechPoint. Od roku
2003 bylo např. vydáno přes třicet tisíc občanských
průkazů, ověřeno více než šestnáct tisíc dokumentů
a vyřízeno dvacet pět tisíc různých poplatků.
„Hlavní výhodou OIC je koncentrace služeb do
jednoho místa a komfortní obsluha občanů v příjemném prostředí. Díky vyvolávacímu systému se
netvoří fronty a průměrná čekací doba na odbavení
je méně než dvě minuty, na rozdíl od jiných měst
v České republice, kde je průměrná čekací doba
deset minut. Optimální rozvržení lidských a materiálních zdrojů je možné díky detailně zpracovaným
procesním analýzám, jejichž výsledky se promítly do
nastavení fungování centra,“ sdělil manažer
ekonomického rozvoje Miroslav Netolický a dodal:
„Lze z nich přesně vyčíst náročnost jednotlivých
úkonů každého produktu na čas, zaměstnance
a technickou podporu jako jsou počítače, kopírky
apod. Velkou měrou dbá radnice také na školení
zaměstnanců OIC v odborných znalostech a v jednání s klienty, díky čemuž všichni pracovníci centra
ovládají všechny produkty a služby, které OIC
nabízí.“
OIC získalo v roce 2005 Cenu Ministerstva vnitra
ČR za inovaci ve veřejné správě, což ještě zesílilo
zájem ostatních měst v ČR o zavedení obdobných
center. Po úspěchu se zavedením OIC v českých
podmínkách požádala holandská strana Mor. Třebovou o spolupráci při šíření tohoto konceptu poskytování služeb občanům do dalších postkomunistických zemí – Ukrajiny, Srbska, Arménie a dalších.
Vznikl tak česko – holandský tým, složený z pracovníků radnic města Vlaardingen a Moravská Třebová, který za finanční podpory holandské vlády
úspěšně pomohl vytvořit klientské centrum radnice
ve městě Romny na Ukrajině. Centrum bude slavnostně otevřeno starosty všech v projektu zúčastněných měst a v přítomnosti ambasadorů ČR a Nizozemského království na začátku prosince 2009.
-red-
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za toleranci,
kterou jste museli podstoupit za uplynulé dva měsíce
napřed částečné a potom i úplné uzavírky silnice
I/35 z důvodu opravy mostu
pod Křížovým vrchem.
Podařilo se nám enormní
nárůst dopravy ve městě
v tomto období až na drobné
problémy přečkat. Věřím, že
si každý uvědomil, jak je
obchvat města pro všechny
důležitý. Představa, že by se
takto městem jezdilo stále a
navíc ještě i po Svitavské
ulici, nás musí všechny děsit.¨
Snažili jsme se pro Vaši
bezpečnost udělat mnohé. Děkuji všem složkám
policie za pravidelnou kontrolu nejproblematičtějších úseků ve městě, a také na dálku i všem
tolerantním a ohleduplným řidičům, kteří městem
projížděli a často dávali přednost ostatním vozidlům
i v případech, kdy ani nemuseli.
Budeme se snažit využít všech poznatků během
zvýšeného provozu vozidel ve městě. Zahájili jsme
jednání o možném osazení křižovatek pevnými
semafory, neboť i to mobilní dočasné řešení během
uzavírky bylo občany kladně hodnoceno.
Nyní je potřeba ještě dohlédnout na opravu objízdné
trasy, aby se vše vrátilo do stavu před provedením
uzavírky.
Váš starosta města Josef Ošťádal

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 2009 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10 823 občanů ČR a 65 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 31. 10. 2009 na trvalém pobytu
10 888 občanů.
Za měsíc říjen se v Moravské Třebové narodilo
12 dětí, zemřelo 5 občanů, přistěhovalo se
14 obyvatel a odstěhovalo 15 osob.

Vzpomínka
Dne 10. 12. 2009 si připomeneme nedožité
39. narozeniny pana Radka Schustera z Moravské Třebové
Vzpomíná zarmoucená rodina a kamarádi

Program činnosti KČT
Sobota 5. 12. - Pěší výlet na „Skobácké
putování“ do Ústí nad Orlicí. Sraz zájemců
v 6.45 hod. na nádraží ČD. Odjezd v 7.00 hod.,
návrat v cca 17.00 hod. Trasa pochodu v délce
cca 15 km dle nabídky pořadatele. Svačinu
sebou. Vede: ing. J. Schneeweiss.
Středa 9. 12. - Přátelské posezení v klubovně
odboru KČT od 18.00 hod. Upřesnění programu
na měsíc leden, dokončení návrhu rámcového
programu na r. 2010 a příprava výroční schůze.
Sobota 12. 12 - Autobusový zájezd do
„Betléma v Hlinsku“ spojený s pěší trasou
v délce cca 10 km údolím řeky Chrudimky.
Definitivní uskutečnění zájezdu bude závislé na
počtu přihlášených zájemců. Závazné přihlášky
nejpozději do 4. 12. u dr. Doleželové (tel
461316755) s úhradou jízdného – členové
odboru KČT - 100 Kč, ostatní příchozí 150 Kč. Vede: dr. H. Doleželová.
Neděle 27. 12. - Pěší výlet „Drahanskou
vysočinou“ po trase z Jevíčka přes Plankenberk
a Kladky do Dzbele v délce cca 17 km. Sraz na
nádraží ČD v 6.35 hod., odjezd v 6.53 hod.,
návrat v cca 17.00 hod. Svačinu a buřt na
opékání sebou. Vede: ing. J. Schneeweiss.
Pondělí 30. 12. - Předsilvestrovské posezení
v klubovně Klubu českých turistů. Vzpomínky na letošní turistickou sezónu. Setkání od
17.00 hod. Občerstvení a dobrou náladu sebou.
V měsíci prosinci budou v případě příznivého
počasí ve středu uskutečňované vycházky do
okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13.00 hod.
u autobusového nádraží.
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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 měsíci
říjnu přijali a řešili celkem 98 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 říjnu strážníci realizovali ve
třech případech odchyt toulavých psů, které se
následně podařilo vrátit zpět svým pánům. Dále pak
strážníci spolupracovali ve třech případech s posádkou Rychlé lékařské pomoci a v šesti případech
s Policií ČR. Dalších pět případů předali strážníci
městské policie k šetření Obvodnímu oddělení Policie
ČR Moravská Třebová.
Objížďka
Všechny nás potrápila objížďka vedoucí centrem
našeho města po nejfrekventovanějších ulicích.
V dopravní špičce bylo velice obtížné dostat se
vozidlem do nebo z centra. Průjezd byl navíc
zkomplikován řadou přechodů pro chodce vedoucích
právě napříč touto komunikací. Strážníci městské
policie společně s kolegy z Obvodního oddělení
Policie ČR a dopravního inspektorátu zajišťovali
takřka denně přechody pro chodce v nejrizikovějších
místech a v době největší frekvence zejména
nejmladších chodců. Takřka denní kontroly byly
prováděny u Základní školy Čs. armády na křižovatce
ulic Lanškrounská, Olomoucká, Komenského a ČSA,
dále bylo dohlíženo na přechod pro chodce přes ulici
Komenského u Speciální školy a ISŠ, dohled byl
prováděn i na křižovatce ulic Svitavská, Cihlářova,
Brněnská a Gorazdova. Pro bezpečnost chodců a plynulost silničního provozu byl řízen i provoz na
křižovatce ulic Brněnská a Gorazdova. Policisté
prováděli kontroly i mimo tuto dobu. Bylo dohlíženo
na dodržování dopravního značení a v době dopravní
špičky nebo nefunkčnosti semaforů, byla řízena
doprava na některých křižovatkách policisty.
Odcizené jízdní kolo
Odemčené horské jízdní kolo opřené o značku nalezli
strážníci městské policie při pochůzkové kontrolní
činnosti dne 13. 11. v nočních hodinách na náměstí
T. G. Masaryka. Jelikož nebylo kolo zabezpečené
proti krádeži, náměstí liduprázdné a dlouhou dobu
nikdo nepřicházel, odvezli proto strážníci jízdní kolo
na služebnu Městské policie. Jak se následující den
ukázalo, udělali dobře. Kolo bylo totiž toho dne
odcizeno na ulici Svitavské. Když přišel následující
den na služebnu Městské policie muž, který žádal
o vytěžení záznamu z městského kamerového monitorovacího systému, odcizené kolo ihned poznal. Navíc
měl u sebe klíč pasující do zámku, který byl zamčený
kolem rámu kola, což byl jeden z důležitých
argumentů pro strážníky, kterým se identifikoval jako
majitel. Tak se jedno z mála odcizených jízdních kol
dostalo zpět svému majiteli.
Zachráněný kontejner
Kontrolní činnost strážníků v ulicích města se

rozhodně vyplácí. Nesčetně případů, závad a různých
situací zjištěných při běžné pochůzce strážníků
v ulicích města v denních i nočních hodinách řešili
představitelé zákona od založení Městské policie
v Moravské Třebové.
Při běžné kontrole zpozoroval dne 13. 11. po patnácté
hodině odpolední jeden ze strážníků na ulici
Gorazdové doutnající kontejner na plasty. Hlídka
ihned přispěchala ke kontejneru, ve kterém se začínal
oheň rychle rozšiřovat. Svým zásahem zamezili
strážníci shoření jeho obsahu a znehodnocení
samotného kontejneru. Na místo okamžitě přivolali
jednotku HZS, která uhasila zbytky doutnajících
plastů. Byl tak zachráněn nejen kontejner, jehož
hodnota se rozhodně nepočítá řádově v několika
desetikorunách, ale bylo u ušetřeno naše již tak
nevalné ovzduší od dalších škodlivých látek, ne
zrovna prospěšných našemu zdraví.
Host v baru
S vulgární hostem, jenž se prostřednictvím vyhrožování ublížením na zdraví a dalšími obdobnými
praktikami dožadoval svého oblíbeného nápoje, se
potýkala v nočních hodinách dne 8. 11. obsluha
jednoho z barů na Cihlářové ulici. Ženu obsluhující
v tomto baru se zákazník snažil přesvědčit o tom, aby
mu natočila pivo. Obsluhující však zcela správně
vyhodnotila situaci a odmítla již podnapilému
zákazníkovi podat další alkoholický nápoj. Protože
agresivita zákazníka značně vzrůstala, přivolala
servírka na místo hlídku městské policie. Strážníci
zjistili, že se jedná o muže pocházejícího ze Svitav.
Když už byl vulgární zákazník před restaurací na ulici
a celá záležitost strážníky uzavřena, přispěchal tomuto
jedinci na pomoc zřejmě proti převaze obsluhující
ženy, bratranec tohoto podnapilého jedince K. A.,
který zřejmě neodhadl svoji rychlost chůze a zastavil
se až o vchodové dveře baru. Samozřejmě došlo
k jejich poškození, jelikož tabulka skla spodní výplně
dveří není dimenzovaná na takový tlak. Zda-li byla
skleněná výplň dveří vykopnuta úmyslně nebo tento
jedinec skutečně neodhadl rychlost své chůze, prokáže
další šetření, kterým se zaobírá Policie ČR.
Neukázněný řidič
Dne 19. 10. prováděla hlídka městské policie kontrolu
dodržování zákazu odbočení vlevo z ulice Komenského do ulice Lanškrounské v době objížďky vedoucí
městem, který neukáznění řidiči často i úmyslně
porušovali a brzdili tak značně provoz. Jedním
z těchto řidičů byl muž, který s úmyslem ušetřit čas
vynaložený na objetí jednoho bloku, na pár minut
zastavil vozidla jedoucí za ním do doby, kdy vozidla
jedoucí v protisměru zastavil semafor a odbočil do
ulice Lanškrounské. Tady jej ovšem vzápětí na delší
dobu zdrželi strážníci městské policie.
Až ve chvíli, kdy mělo dojít na odečtení jednoho bodu
z karty řidiče se zjistilo, že muži bylo před nedávnem
odebráno řidičské oprávnění pravomocným
rozhodnutím soudu. Další čas, který chtěl tento „řidič
neřidič“ ušetřit tím, že si zkrátí cestu, stráví na
Obvodním oddělení Policie ČR a pravděpodobně ne
jen tam.
Karel Bláha, velitel Městské policie Mor. 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/uo-svitavy-zpravodajstvi.aspx

Způsobil škody
Policisté pátrají po neznámém řidiči, který v době
mezi 12. a 13. listopadem na ulici Pod Hamry v Moravské Třebové pravděpodobně při couvání poškodil
zaparkované vozidlo Škoda Fabia. Opravy majitele
budou stát asi 3 tisíce korun. Po viníkovi, který
z místa nehody ujel, nyní pátrají Moravskotřebovští
policisté spolu s kolegy ze skupiny dopravních
nehod.
Zmizely cigarety a alkohol
Škody za víc jak 800 tisíc korun napáchal zloděj, který
se v době mezi 12. a 13. listopadem 2009 vloupal do

skladu na jedné z moravskotřebovských ulic. Pachatel
nejprve vyřadil z provozu zabezpečovací zařízení,
vypáčil dveře od skladu, odkud pak odcizil větší množství tabákových výrobků a lihovin. Případem se zabývají moravskotřebovští policisté.
Po pachateli, podezřelém z trestného činu vloupání
a poškozování cizí věci, nyní policisté intenzivně
pátrají.
Oznamovatel si počínal skvěle
Oznámení o nálezu munice z II. světové války učinil
31 letý muž z Moravskotřebovska. Ten ve čtvrtek
29. 10. v průběhu odpoledne při vyklízení stodoly
nalezl ve skříni dělostřelecký granát ráže 75 mm
a ruční granát vzor 39. Místo nálezu zajistila policejní hlídka a po vyhodnocení situace byl na místo
přivolán pyrotechnik. Ten nalezenou munici zajistil
a odvezl ke zničení.
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Kukátko v Moravské Třebové
Již počtvrté se sjeli žáci základních praktických
a základních speciálních škol Pardubického a Jihomoravského kraje do Moravské Třebové, aby se zde
proměnili v divadelníky, kteří s vervou a nadšením
předvedli své dramatické umění v první části
divadelního Kukátka. Kromě klasických pohádek se
v programu objevila taneční vystoupení, zpěvohra,
ale i dramatizace vlastních připravených textů. Na
130 dětí se při čtrnácti vystoupeních výborně bavilo.
Výkony byla překvapena i porota, které nezbylo než
konstatovat, že vítězi jsou všichni zúčastnění.

speciální připravili pro gymnazisty sportovní
program, kdy se různé sportovní disciplíny plnily na
invalidním vozíku, s brýlemi simulujícími zrakové
vady či se sluchátky navozujícími nedoslýchavost.
Celé dopoledne se odehrávalo ve velmi přátelské
atmosféře a všichni zúčastnění tak mohli konstatovat: dokážeme být partnery, umíme žít spolu.
Kukátko připravila ve spolupráci s Kulturními
službami Moravská Třebová a s Gymnáziem Moravská Třebová Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Moravská Třebová. Divadelní část Kukátka byla finančně podpořena Pardubickým krajem.
PaedDr. Pavlína Baslerová

Advent – škola vztahů

Druhý den se Kukátko přestěhovalo z divadelního
sálu moravskotřebovských kulturních služeb do
tělocvičny gymnázia. Zde žáci základní školy

Evropané na gymnáziu
V prvním listopadovém týdnu se na Gymnázium
v Moravské Třebové sjeli zástupci pěti evropských
škol, aby společně připravili aktivity a harmonogram
pro další projekt realizovaný školou, Comenius –
partnerství škol v rámci Programu celoživotního
učení.
Multilaterální partnerství škol Comenius je dvouletý
projekt, který je v našem případě realizován třemi
školami: Gymnázium Moravská Třebová, Česká republika, Lessing Gymnasium, Winnenden, Německo, a Osg Piter Jelles Montessori, Leuwaarden,
Holandsko. Další dvě školy, přestože nezískaly grant
z Evropské Unie, se rozhodly na projektu také
spolupracovat (Bulharsko, Finsko).
Pracovním jazykem spolupráce je angličtina, k průběžné komunikaci je využíván e-twinning. Projektu
se účastní studenti ve věku 16 – 18 let a zpracovávají témata hlavně z oblasti společensko-vědní.
Výstupy svých aktivit budou prezentovat, srovnávat
a diskutovat na mezinárodních setkáních. První
takové setkání se uskuteční na jaře v německém
Winnendenu.
Věříme, že i tato aktivita usnadní našim studentům
cestu do Evropy a to nejen po stránce jazykové.
Formulace, konfrontace a shrnutí aktuálních problémů, postojů a zájmů mládeže sblíží studenty celé
Evropy a vede k ústřednímu tématu projektu: European Youngsters; from differences to similarities
(Evropská mládež, od rozdílů k podobnostem).
Iva Kodešová, vyučující Aj

Betlémské světlo
V čase předvánočním putuje napříč Evropou
plamínek, zažehlý v rodišti Ježíše Krista.
I letos tento symbol klidu, míru, lásky, porozumění
a naděje přivezeme do Moravské Třebové.
Sdělujeme proto všem, kteří si
toto světélko chtějí přenést do
svých domovů, že k nám dorazí
v neděli 20. prosince v 17 hodin (park před muzeem, svíčky
nebo lampičky s sebou).
Plamínek bude poté hořet také
v klášterním kostele Sv. Josefa
na ul. Svitavské. Zájemcům, kteří do uvedeného
termínu zanechají své adresy ve schránkách k tomu
určených v moravskotřebovských kostelech, přineseme Betlémské světlo až domů (Moravská Třebová
a sousední obce, popis cesty vítán).
Moravskotřebovští skauti

Začíná adventní doba. Co to je? Maria je v posledním měsíci těhotenství, Josef se dozvídá o sčítání lidu římského, Janu Křtiteli se prořezávají první
zoubky, Tři králové pozorují nebe, protože se na
něm začíná objevovat úkaz vpravdě symbolický …
zkrátka Vánoce jsou přede dveřmi a vše se dává do
pohybu. My také.
Adventní doba byla dříve časem, kdy se skončily
všechny práce na poli, časem návštěv, přástek,
vyprávění pohádek, tepla za pecí, návštěvy tajemných moralizujících postav, obdobím očekávání,
zklidnění a ztišení.
Advent pro nás může být školou, v níž se znovu
budeme učit žít v rodinném kruhu jeden pro
druhého. Díky pracovnímu tempu, školním povinnostem či různým zájmovým kroužkům, jsme
zapomněli, jak se spolu žije. To se může stát
důvodem napětí během těch několika dní vánočních
prázdnin, na které se přece tolik těšíme. Nedopusťme to. Využijme advent.
npor. ThBc. Petr Šabaka, vojenský kaplan

Vojenská střední škola a Vyšší
odborná škola MO v Moravské Třebové zve všechny
zájemce o studium do areálu
školy na Den otevřených
dveří, který se koná dne
8. 1. 2010 od 8.00 do 12.00 hodin. Poskytneme
informace a zodpovíme Vaše dotazy.

Aktivity žáků základní školy
praktické ve městě
Školní rok je již v plném proudu, žáci do sebe
vstřebávají učivo podle nového školního vzdělávacího programu, který je „ušit na míru“ pro každou
školu dle jejich podmínek a možností. Ne jinak tomu
je i na naší Základní praktické škole (ul. Nová 19).
V již zmíněném školním vzdělávacím programu je
obsažena i kapitola – péče o životní prostředí. Děti
se o významu tohoto slova učí v přírodopisu,
občanské výchově a pracovním vyučování. Právě
v tomto předmětu se nabízí možnost uplatnění
teoretických poznatků převést do praxe.
Děti ví, že je třeba přírodu a prostředí kolem nás
chránit a pomáhat jí. Proto pomáháme s úklidem
spadlého listí v parku u muzea a v rámci vycházky
do přírody jsme se vydali na naši krásnou rozhlednu
Pastýřku. Po cestě bylo k překvapení všech žáků,
kteří se této akce zúčastnili, stále co dávat do
igelitových pytlů. Od papírků přes plastové lahve až
po v trávě pohozený rozbitý dalekohled. Většina
z nich se úplně poprvé ocitla na rozhledně. I když
výhled z naší krásné Pastýřky poněkud komplikovalo typicky „dušičkové“ počasí, někteří žáci na ni
vystoupali i třikrát. Velmi užitečná vycházka do
přírody byla příjemně zakončena opékáním párků
v areálu rozhledny. Skutečnou „třešničkou na dortu“
byla slova jednoho z žáků při pohledu z nejvyššího
patra Pastýřky na naše město. Tato slova mi ještě teď
zní v uších: „Pane učiteli, ale stejně je ta naše
Moravská Třebová krásná, že?“
Mgr. Miroslav Muselík, učitel ZŠ praktická
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Setkání sborů
Setkání známých, kamarádů či rodin dnes nebývají
tak častá. Každý má svých starostí dost a času málo.
Možná právě proto by si ho však pro své přátele měl
člověk udělat. Letos na jaře jsme se s naším sborem
Fermáta zúčastnili dvou zajímavých a velmi
příjemných akcí. V březnu jsme hostovali na setkání
sborů v Lanškrouně, v dubnu pak v Přívratu u České
Třebové. Obě akce nás velmi mile překvapily a dost
jsme si jich užili. Vyvstala otázka, jakým způsobem
bychom mohli pořádajícím sborům jejich pohostinnost oplatit. A odpověď byla nasnadě. Uspořádali
jsme 14. listopadu setkání čtyř sborů v kulturním
domě v Boršově, kde nám ochotně poskytli zázemí.
Příjemného podvečera se zúčastnili: Lanškrounský
smíšený sbor pod vedením sbormistryně Vladimíry
Jetmarové, Smíšený pěvecký sbor Bendl z České
Třebové se sbormistrem Josefem Menšíkem a k akci
jsme přizvali i naše spřátelené Pěvecké komorní
sdružení Cantus z Jaroměře. V úvodu jsme
samozřejmě - jako domácí - zazpívali i my. Myslím,
že celý večer měl velmi dobrou úroveň, výkony
hostujících sborů byly obdivuhodné i celý
následující večer si zachoval až do konce („Slušní
lidé chodí do dvanácti domů“- jak mi vždy říkávala
maminka) milou a pohodovou atmosféru.
Zuzana Pustinová

Předvánoční záchranný jarmark
Předvánoční čas je při mnoha příležitostech
prohlašován za čas naděje a setkávání. Rodiny se
scházejí v domácnostech a my ve městě jsme si
zvykli scházet se pospolu u adventních akcí pro
širokou veřejnost. Patří sem letos už druhé
rozsvěcování vánočního stromu a tradiční Mikulášský jarmark. Právě zde máte možnost nakupovat
nejrůznější druhy výrobků, které se svojí skladbou
ovšem po několik let příliš neliší, přestože je jich
velký výběr a jsou krásné.
Před kavárnou U Krokodýlího ocasu bych vám letos
chtěla představit výrobky neprofesionální, výrobky
z chráněných dílen klientů sociálních zařízení,
v nichž oni nalezli svůj domov, tráví zde svůj čas
běžný i vánoční a dokáží ho využít k tvorbě
úžasných věcí. Jste srdečně zváni k návštěvě –
k prohlídce rukodělné tvorby i nákupu těchto
nádherných, originálních kousků.
PŘEDVÁNOČNÍ ZÁCHRANNÝ JARMARK
Zlatá neděle 20. prosince 2009 U Krokodýlího
ocasu, Zámecká ulice č. 6. Začátek: 15 hodin.
Stánky s rukodělnými výrobky hendikepovaných
z moravskotřebovských zařízení, AC dílen Charity
Polička a Domova na zámku v Bystrém. Na poslední
chvíli zachráníte své Vánoce. Pokud jste v obchodech
nenašli, co jste hledali, abyste udělali radost svým
blízkým, nebo máte pocit, že by pod stromečkem
mohlo chybět něco milého - a i když malého, přesto
vyrobeného a darovaného ze srdce - nakoupíte u nás.
Stánky před Krokodýlím ocasem vás zvou k nedělní
návštěvě a krčma k ochutnávce originálních teplých
nápojů a poslechu vánočních koled.
Dagmar Zouharová
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Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
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.

dneska tak nízko? A kde vlastně bydlí
Pučmeloud? A víte, kolik je v mraveništi
mravenců? Kolik mají Berušky teček?
S Brumdou a Čmeldou se to jistě dozvíte.
Příhody malých čmeláčích kluků, které
jistě většina z vás zná z televizních
večerníčků, uvádí divadlo Krapet Praha.

Určeno pro MŠ a I. st. ZŠ.
7. 12. pondělí, 8.30 a 10.00 hodin,
kinosál KS, vstupné: 30,-Kč
koncert

POUTNÍCI – Country vánoce
Vánoční koncert známé bluegrassové
skupiny, ve kterém zazní kromě poutnických skladeb rovněž tituly s vánoční
tématikou z oblasti swingu, country music
a samozřejmě v něm neschází koledy.
16. 12., středa, 20.00 hodin, dvorana
muzea, vstupné: 100,-Kč

jarmark

Mikulášský jarmark
„pod střechou“
Na jarmarku bude k prodeji: keramika,
adventní věnce, vizovické pečivo, hračky,
modrotiskové výrobky, medovina, perníčky a další. Jako každoročně je připraven bohatý doprovodný program – pro
děti pohádky v podání DS J. K. Tyla,
tentokrát o Smolíčkovi a O Karkulce a po
skončení jarmarku Mikulášský karneval.
Akci pořádají Kulturní služby města
Moravská Třebová ve spolupráci s DDM.
pohádka

Příhody včelích medvídků
Nevíte, jak se správně lítá? A proč si
Pavouk tak pomlaskává? Proč je sluníčko

PROSINEC 2009

Silvestrovský ohňostroj
31. 12. 18.00 hodin, náměstí T. G. Masaryka

Litomyšl
2. – 5. 12. 2009 vždy v 16.00 hod. / zámek
Litomyšl
Série přednášek při příležitosti deseti let
od zápisu na Seznam UNESCO
12. a 19. 12. 2009, 8.00 – 16.00 hod. /
Smetanovo náměstí
Adventní trhy s bohatým kulturním
programem
31. 12. 2009 v 17.50 hod. / Smetanovo
náměstí
Dětský silvestrovský ohňostroj s novoročním přípitkem a čočkovkou
Svitavy
6. 12. 2009, 9.00 – 16.00 hod. / Fabrika
Svitavy, Divadlo Trám, Městské muzeum
a galerie, Ottendorferův dům, Muzeum
esperanta, kinokavárna Galaxie a svitavské
náměstí
Vánoce ve Svitavách
Velký vánoční program. Pečení vánočního
cukroví v muzeu, zdobení perníků, pletení
vánoček, výroba drobných vánočních
dárků, vánoční koncert pěveckých sborů,
non-stop promítání pásma pohádek pro
nejmenší v kině, vánoční jarmark na
náměstí.
13. 12. 2009 od 19.00 hod. / Fabrika
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Vystoupí spojené svitavské sbory, jako
doprovod se představí Orchestr Hradec
Králové, diriguje Dana Ludvíčková
16. 12. 2009 od 20.00 hod. / Fabrika
Vladimír Mišík
Koncert
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
6. 12. 2009 od 18.00 hod. / kostel sv.
Jakuba
Slavnostní koncert k výročí narození
Bohuslava Martinů
Legenda z dýmu bramborové natě, Mikeš
z hor, Romance z pampelišek v podání
Vysokoškolského uměleckého souboru
Pardubice, diriguje Ondřej Tajovský
12. – 13. 12. 2009, 9.00 – 17.00 hod. / hrad
Svojanov
Hradní advent
Výstava betlémů, prohlídky hradu s vánoční výzdobou a dobovými vstupy.
22. 12. 2009 od 20.00 hod. / Divadelní
klub
Rytmus Král tour a hosté
Koncertní tour s novým CD Král feat.
Kontrafakt, hosté: Jay Diesel, David Steel
a El Nino
Vysoké Mýto
22. 11. – 18. 12. 2009 / Městská galerie
RESIDUE: Z pozůstalosti F. Matouška
(1901-1961)
Prezentace jedinečného odkazu jednoho
z průkopníků surrealismu a nejoriginálnějších postav českého moderního umění.
6. 12. 2009 – 3. 1. 2010 /Regionální
muzeum
Kouzlo Vánoc
Vánoční výstava, jarmark a tvořivé dílny.
16. 12. 2009 v 19.30 hod. / Šemberovo
divadlo
Vánoční koncert orchestru Václava
Hybše
Hosté: L. Sobota, V. Savincová, J. Smigmator a další.

prosinec

2009

Moravská Třebová a okolí
2. 12. st

Julie a Julia
Vášeň. Odhodlání. Máslo. Máš vše, co je třeba? Maryl Streep
a Amy Adams v hlavních rolích, režie: Nora Ephron.
19.00 hod., komedie, přístupný, USA, titulky, 123 min.,
vstupné: 70,- Kč

5. 12. so

Mikulášský jarmark „pod střechou“
9.00 – 18.00 hod., dvorana muzea, vstupné: 5,-/10,- Kč

7. 12. po

Zimní příhody včelích medvídků
Uvádí divadlo KRAPET Praha, určeno pro MŠ a I.st. ZŠ.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30,- Kč
Pamětnice
Poslední školní sraz začíná. Hrají: L. Švormová, D. Gondík,
V. Brabec, K. Fialová aj., režie: V. Štancl
19.00 hod., poetická komedie, ČR, přístupný od 8 let,
vstupné: 65,- Kč

9. 12. st

Protektor
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Jana Plodková
a Marek Daniel v milostném dramatu Marka Najbrta.
19.00 hod., ČR, příst. od 12 let, 100 min., vstupné: 70,- Kč

14. 12. po

Ulovit miliardáře
Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla. Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Miroslav Etzler aj.
19.00 hod., ČR, přístupný, 120 min., vstupné: 70,- Kč

16. 12. st

POUTNÍCI – Country vánoce
20.00 hod., dvorana muzea, vstupné: 100,- Kč

31. 12. čt

Silvestrovský ohňostroj
18.00 hod., náměstí T.G.M.

Zde, pr os ím, p ř eložit

PROSINEC

2009
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
K prosincovým výstavám v muzeu
V sobotu 28. listopadu byla v muzeu zahájena
výstava ilustrací a návrhů divadelních
kostýmů Michaela Romberga . Tento
významný ilustrátor, scénograf a divadelní
výtvarník se narodil 18. 4. 1918 v Poltavě na
Ukrajině. V roce 1925 rodina emigrovala do
Československa. Rodiče našli uplatnění na
Podkarpatské Rusi, Michaela nechali zapsat do
Ruského reálného gymnázia v Moravské
Třebové, kde potom studoval až do roku 1935.
Ve studiu pokračoval na střední Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1945 utekl
z transportu do Sovětského svazu. V Československu pak zůstal až do své smrti 15. 6. 1982.
Ilustroval více než 200 titulů děl ruských
a českých klasiků, pohádek, knih s folklórní
tématikou, učebnic ruštiny a hudební výchovy.
Působil na DAMU, kde byl roku 1971
jmenován docentem kostýmního výtvarnictví
a pověřen vedením katedry scénografie.
Spolupracoval s Národním divadlem a dalšími
českými a moravskými divadly, s filmem
a televizí. Několikrát se podílel i na monumentálních výtvarných realizacích (freska, gobelíny, mozaika).
Protože výstava probíhá v období adventu
a pravoslavného předvánočního půstu, spojili
jsme ji s připomenutím pravoslavných Vánoc,
jak je slavila i ruská komunita v „Táboře“
v Moravské Třebové.
Zároveň byla zahájena výstava s názvem
Dr. Emil Holub – africký cestovatel, instalovaná ve dvoraně muzea. Výstavu připravil
Památník Dr. Emila Holuba v Holicích ve
spolupráci se Společností přátel Afriky.

• POZVÁNKA (koncert)
Na vánoční koncert moravskotřebovského Swingového orchestru Františka
Zeleného se svými sólisty a zpěváky.
Hosté: Flétnový a pěvecký sbor žáků ZŠ
Palackého za řízení p. Jarůška.
Koncert se koná ve středu 9.12. v 18.00
hodin v koncertním sále Základní umělecké školy.

Emil Holub (1847 – 1902) se narodil v Holicích v rodině městského lékaře. Vystudoval
medicínu a krátce po promoci, v roce 1872, se
vydal na svou první cestu do Afriky. Zpočátku
tam pracoval jako lékař, po několika měsících zahájil vědecký výzkum a sběr přírodnin
a etnografického materiálu. Během prvního
pobytu, který trval do roku 1879, podnikl tři
výpravy do vnitrozemí. V roce 1883 zorganizoval expedici, která měla projít napříč celou
Afrikou, byla však provázena mnoha nesnázemi. Vydal dva cestopisy, které se setkaly
s velkým úspěchem, stejně jako „Africká
výstava“ ve Vídni a v Praze. Nepodařilo se mu
však najít důstojné místo pro umístění své
odborníky vysoko ceněné sbírky jako celku,
proto ji postupně rozprodal a rozdal. Pouze
část předmětů se po jeho smrti dostala do
muzeí.
-jm-

MUZEUM
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
Výstavy:
Ilustrace a divadelní kostýmy Michaila
Romberga – výstava z díla významného
ilustrátora, scénografa a divadelního výtvarníka, který žil v letech 1925 – 1935 v Moravské
Třebové, je doplněna o seznámení s pravoslavnými vánočními tradicemi. Potrvá do
15. ledna 2010.

Okénko ZUŠ
VÁNOCE 2009
Výklady obchodů i obchodních domů se
už drahnou dobu blýskají pestrými
ozdobami a jsou zaplněny předvánoční
nabídkou nejrůznějšího zboží. Jako každý
jiný rok žije město v očekávání, co přinese
kultura v závěru prosince. Naše škola chce
tradičně přispět tím, co je jí nejbližší originálním vánočním pořadem.
V nedávné minulosti za sebou následovala
tři odlišná vánoční představení. V roce
2006 to byl Vánoční večer plný pohádek
a kouzel, kterému vévodili víla a skřítkové. V roce následujícím se nabízela
možnost využít k naší inscenaci Ladova
výročí. Proto jsme vytvořili dobové kostýmy a dekorace ve stylu tohoto nezapomenutelného českého umělce. V loňském
roce zarámovali druhý pohádkový večer
hosté až ze zámoří, jejichž autorem je
W. Disney. Sněhurka a její nerozluční
přátelé dokázali po celé představení bavit,
a svými bonmoty udržet v napětí vděčné
publikum. Protože humor, hudba i tanec
spolu s vhodným výtvarným rámcem jsou
vždy neodolatelným pojítkem mezi publikem a účinkujícími. Tentokrát jsme zvolili
odlišnou formu. Budou provedena díla
známých i méně známých skladatelů
v barokním, klasicistním i „neoklasickém“
stylu. Záměrně jsme vybírali skladby,
které, jak se říká, dokáží pohladit po duši.
Na své si přijdou i milovníci typických
vánočních koled, které zazní v podání
malých komorních souborů.
Víc vám zatím prozrazovat nebudeme,
protože dárky mají do poslední chvíle
zůstat tajemstvím. Náš letošní pořad je
nazván Vánoce s klasikou a koledami.
Budete ho moci shlédnout ve dnech
16. a 17. prosince na zámku v Koncertním sále ZUŠ vždy v 18.30 hod.
Místenky za symbolických 20 Kč budou
k zakoupení v kanceláři školy od 1. prosince, a to v pondělí až čtvrtek v době od
14.00 do 17.00 hodin. Snad ani nemusíme
zdůrazňovat, jak moc se na představení
i na vás těšíme.
Vaše ZUŠ

Michael Romberg: Ilustrace k Ruským pohádkám

Dr. Emil Holub – africký cestovatel
Výstava zapůjčená Památníkem Dr. Emila
Holuba v Holicích je instalována ve dvoraně
muzea. Potrvá rovněž do 15. ledna 2010.

• POZVÁNKA (KDU-ČSL)
KDU-ČSL v Moravské Třebové Vás
srdečně zve na 62. LIDOVÝ PLES, který
se koná v sobotu 9. ledna 2010 od 20.00
hodin v domě armády „Na Písku“. Hraje
DOMINO pana Beyera. Vstupné 60,- Kč
včetně místenky. Bohatá tombola, předtančení a domácí občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek od 21. 12. v turistickém informačním centru na nám.
T.G.M. Na Vaši návštěvu se těší a o dobrou
zábavu se postarají pořadatelé.

• POZVÁNKA (ČZS)
Český zahrádkářský svaz v Moravské Třebové si Vás dovoluje pozvat na již tradiční XXVIII. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 16. ledna 2010 ve
20.00 hod. v kulturním domě v Boršově
(odvoz tam i zpět zajištěn autobusem).
Předtančení POUPATA z Linhartic. Bohatá
tombola, občerstvení. Hraje DOMINO
pana Beyera. Vstupenka s místenkou
50,- + 20,- Kč. Předprodej od 11. prosince 2009 v turistickém informačním centru na nám. T. G. Masaryka. Informace
o dopravě při prodeji vstupenek.
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Oblastní Charita
Moravská Třebová
Oblastní charita M. Třebová se zapojila do akce
pořádané Arcidiecézní charitou Olomouc, ve které
chceme podpořit děti v dětském domově na Ukrajině. Jedná se o zaslání vánočního dárku v hodnotě
zhruba 1000,- Kč, který odpovídá potřebám a věku
obdarovaného konkrétního dítěte, (oblečení, pastelky, hračka, sladkosti apod.). Děti byly vytipovány na
základě dlouhodobé spolupráce s obdobnými
charitními zařízeními na Ukrajině. Jedná se o sirotky, kteří žijí v dětských domovech. Součástí
každého balíčku je osobní přání od dárce psané
azbukou, protože se jedná o děti zhruba ve věku
10-13 let. Balíčky dovezou dětem koordinátoři této
akce osobně. Pokud by Vás tato forma pomoci
zaujala a chtěli byste udělat některému z dětí radost,
kontaktujte nás na tel. č. 739 002 744 nebo na email
mtrebova@caritas.cz.
Informujeme o činnosti:
- Svoz na hřbitov bude zajištěn ve středu 9. 12.
v obvyklém čase ve 14.00 hod. u Domova sociálních služeb.
- Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý
pátek od 15.00 – 17.00 hod. na faře na Kostelním
nám. 3.
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7.00-15.30 hod.
na ul. Svitavské 44, M. Třebová v Denním stacionáři
Domeček. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. č.
739 002 744.
Co plánujeme:
Od ledna 2010 chceme uvést do provozu novou
sociální službu - Sociálně terapeutické dílny, která je
určena pro lidi se zdravotním (+ mentálním a duševním onemocněním), kteří potřebují trénovat,
upevnit či rozvíjet své pracovní dovednosti a dostat
podporu při začlenění do běžné společnosti. Dále
plánujeme rozvíjet služby denního stacionáře
Domeček. Pokud máte zájem využít kterékoliv
z nabízených soc. služeb, nebojte se nás kontaktovat
či navštívit, zatím jsou ještě volná místa. Další
informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách www.ochmt.cz či v zařízení DS
Domeček na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Vzhledem k tomu, že již nastala doba adventní, přeji
Vám z celého srdce pokojné prožití těchto dní
i vánočních svátků, hojnost Božího požehnání a do
Nového roku mnoho štěstí, úspěchů a spokojenosti.
Ludmila Dostálová, ředitelka Oblastní charity
M. Třebová a pracovní tým OCHMT
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Moravskotřebovské jarmarky a jiné trhy
Ve stolním kalendáři na rok 2010, který nedávno
vyšel pod názvem „Moravská Třebová historickým
objektivem II“, je několik fotografií zachycujících
jarmark na náměstí. Neznámý fotograf pořídil
snímky téměř před sto lety, 10. října 1910. Moravskotřebovské jarmarky však mají samozřejmě
mnohem delší tradici.

zejména ve starších dobách měl význam zákaz tasení
zbraně.
Moravská Třebová mívala ročně pět jarmarků.
Termín jejich konání se určoval podle církevního
svátku, který jim předcházel. První jarmark začínal
po neděli Reminiscere, tj. necelých pět týdnů před
Velikonocemi (od roku 1610), druhý po svátku

Jarmark v Moravské Třebové 10. 10. 1910
Jarmark – z německého „Jahrmarkt“ byl svobodný
výroční trh, jehož pořádání bylo výsadou měst.
Právo pořádat jarmarky uděloval panovník. Na
jarmark měl přístup každý, v jeho průběhu platila
tržní svoboda (neplatila ochrana místních řemeslníků
a obchodníků, kterou zajišťovaly cechovní organizace). V době jarmarku se ve městě soustřeďovali zákazníci z okolních obcí, aby zakoupili zboží,
které jinak nebylo běžně k dostání. Platila výjimečná ustanovení, např. osvobození od cla a mýta,

Pravoslavné Vánoce
Pravoslavní křesťané většinou slaví Vánoce podle
juliánského kalendáře, až od 7. ledna. Příprava na
ně začíná 28. listopadu půstem, který trvá do
6. ledna – tedy 40 dní. Vlastní vánoční období
začíná 2. ledna. Půst se toho dne zpřísňuje a nejpřísnější je 6. ledna, v předvečer oslav Kristova
narození. Toho dne se v Rusku koná zvláštní
bohoslužba, nazvaná podle dřívější pravidelné
účasti cara „Carskije časy“. Při této bohoslužbě se
zpívají žalmy a vánoční písně. Následuje liturgie
sv. Basila Velikého.
Svátkem Narození Páně začínalo v Rusku také
období lidových oslav (svjatki nebo také koljada),
v nichž se mísily staré obyčeje s křesťanskými
zvyky. Předvečer svátku Narození Páně (sočelnik)
se vždy slavil poklidně, v kruhu rodiny. Pod
obrazy svatých se zapalovaly svíce a celá rodina
před nimi poklekla a prosila Boha o dobrou
sklizeň, zdraví dobytčat a štěstí lidí. Podávala se
bohatá večeře, původně složená pouze z postních
pokrmů. Tradičními vánočními pokrmy jsou
dodnes např. „kuťja“ – kaše z pšenice nebo
ječmene, vařená s medem, rozinkami, mákem
a ořechy a „vzvar“ – kompot ze sušeného ovoce.
Jindy půst končil s vysvitnutím první hvězdy
a začínala hostina, která obsahovala i masitá jídla.
Pod ubrus se podkládalo seno a sláma jako
připomínka Kristova narození v chlévě, podle
jiného výkladu jako symbol plodnosti, úrody.

PROSINEC

Druhý den probíhaly veselé a hlučné oslavy, ke
kterým patřila koleda, tance, masky a věštby.
Vesničané slavili společně, také ve městech se lidé
navštěvovali a hodovali, chodili na procházky, na
náměstích byly kolotoče a jiné atrakce a stánky
s občerstvením. Bohatí pořádali závody „trojek“,
šlechta organizovala bály.
Zvyk strojit vánoční stromek (jolku) přišel do
Ruska za Petra I., kdy do země proudili němečtí
přistěhovalci.
Velmi starý je kult Mrazíka, který původně nebyl
spojován s Vánocemi. Mrazík (Morozko) byl
pohanský bůh, kovář, který na zimu zamykal
prameny jezer, potoků a řek. V předvečer zimního
slunovratu pro něho vesničané připravovali
pohoštění, aby chránil jejich příbytky před
sněhovými vánicemi a berlou z ledových
rampouchů odháněl nemoci a zlé síly. V 18. století
se Mrazík změnil v dědu Mráze, přijíždějícího na
zlatých saních tažených třemi kouzelnými koňmi.
Vítala jej paní Zima a na dalekých cestách jej
provázela vnučka Sněhurka... Jejich příchod
znamenal začátek zimních radovánek následujících po období půstu. Také v porevolučních
dobách přivážel děda Mráz se Sněhurkou dětem
dárky pod stromeček, ale slavil se tak příchod
Nového roku. Dnes se Rusko opět vrací i k tradici
slavení Vánoc.
-jm-

sv. Trojice, tedy osmé neděli po Velikonocích (od
roku 1495 nebo 1497, zrušen roku 1904), třetí po
Nanebevzetí P. Marie nebo svátku sv. Rocha, tj. po
polovině srpna (od roku 1391), čtvrtý po svátku
sv. Františka Serafinského, tj. po 4. říjnu (od roku
1610, zrušen roku 1904), pátý po svátku sv. Lucie,
tj. po 13. prosinci (od roku 1567).
Jarmarky byly kromě své ekonomické funkce také
významnou společenskou událostí a svátkem pro
venkovské návštěvníky. Jejich součástí bývaly různé
atrakce, populární byl prodej sladkostí (zdobený
perník, turecký med), nakládaných okurek a exotického ovoce. Kromě řemeslníků a obchodníků se
trhů zúčastňovali potulní komedianti, loutkáři,
kejklíři, prodejci různých zázračných preparátů,
kramáři prodávající a předvádějící kramářské písně,
medvědáři.
V průběhu 18. a 19. století bylo na trzích nabízeno
stále více manufakturních a továrních výrobků, které
postupně získávaly rozhodující postavení. Jarmarky
ztratily svůj ekonomický význam.
Dnes jsou spíše společenskou událostí podobnou
pouti, většinou však alespoň část sortimentu tvoří
rukodělné výrobky a výtvory uměleckých řemeslníků. V Moravské Třebové se od roku 1992 pořádá
Mikulášský jarmark. Odehrává se ve dvoraně
muzea, takže se rozsahem nemůže srovnávat
s někdejšími jarmarky, které zaplňovaly náměstí,
zato však jsou trhovci i návštěvníci chráněni
před nepřízní počasí. Zatímco Mikulášský jarmark
je spíše kulturně-společenskou akcí, ekonomickou úlohu někdejších jarmarků částečně splňují trhy, které se konají jednou za tři měsíce na
náměstí.
Kromě jarmarků se v Moravské Třebové dříve
konaly sobotní týdenní trhy, na kterých se prodávaly
především zemědělské produkty a potraviny, koňský
trh a další výroční trh podobný jarmarku, který
se však neodehrával na náměstí, ale ve Svitavské
ulici. Byl totiž spojen s františkánským svátkem
„Portiunkula“ (2. srpna), na Hřebečsku nazývaným
„Patschunkele“ (viz Moravskotřebovský zpravodaj,
září 2005, s. 8).
-jm-

PROSINEC
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 12. – 30. 12 2009 – František Žáček
Výstava výtvarných prací p. F. Žáčka. Přístupno
v půjčovní době knihovny (po-čt: 9.00-17.00 hod.,
so: 9.00 – 12.00 hod.)
1. 12. 2009 – 31. 12. 2009 – Prosincová amnestie
Všem nově přihlášeným čtenářům promineme
registrační poplatky na r. 2009.
15. 12. 2009 – Ladislavova pochoutka
9. ročník soutěže amatérských cukrářů o nejchutnější
vánoční cukroví. Každý soutěžící přinese s sebou
recept a nejméně 5 – 10 ks jednoho druhu cukroví.
Porotu budou tvořit přítomní návštěvníci a ti
vyberou cukroví, které nejvíce chutnalo a získá
označení Ladislavova pochoutka pro r. 2009. Na
vítěze čeká knižní odměna. Začátek je v 17.30 hod.
v dospělém oddělení MěK.
Knihovna dětem:
1. 12. – 24. 12. 2009 – Adventní kalendář
Během prosince bude pro děti na dětském oddělení
připraven adventní kalendář. Drobný dáreček si z něj
odnese první dětský čtenář, který v daný den do
knihovny přijde a půjčí si nějakou knihu nebo
časopis. Otevřeno máme každý den, kromě pátku
a neděle, vždy od 12.00 do 17.00 hod., v sobotu od
9.00 do 12.00 hod.
1. 12. 2009 – 21. 3. 2010 – Vyšíváme pro stacionář
Domeček

Po tři měsíce se bude v knihovně tvořit společné
dílo. Před 2 lety se děti učily plést a za vydatné
pomoci dospělých vznikla nejdelší třebovská šála.
Loni přišlo na řadu háčkování a v březnu jsme
předali stacionáři Domeček plédy na pohovku
a křesla. Letos chceme děti naučit vyšívat a společně
vytvořit ubrus(y) a prostírky a předat je opět
Domečku. Věříme, že se nám, tak jako v minulosti,
podaří najít hodně šikovných a ochotných
dobrovolníků a dobrovolnic, kteří nám pomohou
naučit děti základům vyšívání a společně vytvoří
praktické doplňky pro stacionář. Zájemci o výuku
dětí a vyšívání prostírek a ubrusů, hlaste se
v knihovně. Strávíte v knihovně příjemné chvíle,
seznámíte se s novými dětmi a dospělými, získáte
nové přátelé, vykonáte něco dobrého pro druhé.
O průběhu vyšívání vás budeme pravidelně informovat.
3. 12. 2009 – Mikuláš v knihovně
Již tradičně přijde za dětmi do knihovny Mikuláš.
Pokud mu děti zarecitují básničku, zazpívají nebo
zahrají na nějaký hudební nástroj, dostanou od něho
drobný dárek. Mikuláš donese knihovně nové dětské
knížky, které si budou moci malí čtenáři hned půjčit.
Mikuláš dorazí asi v 16.00 hod., čekání na jeho
příchod si zkrátíme zpěvem, hraním, malováním
a čtením. Představí se rovněž žáci ZUŠ.
Tvořivé středy:
2. 12. 2009 – Maska Mikuláše
9. 12. 2009 – Vánoční přání

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

Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravské
Třebové vás srdečně zve k adventnímu programu
a na Vánoce 2009:
neděle 6. 12. 2009 - bohoslužby v 9 hod. v sále
s vysluhováním Večeře Páně
neděle 13. 12. 2009 - bohoslužby v 9 hod. v sále
neděle 20. 12. 2009 - bohoslužby v 9 hod. v sále
čtvrtek 24. 12. 2009 - program písní, hudby a slova
– začátek 22 hod. v sále
pátek 25. 12. 2009 - na první svátek vánoční bohoslužby s Večeří Páně v 9 hod. v sále
sobota 26. 12. 2009 - slavnost v 9 hod. v sále představení „Čtvrtý král“
neděle 27. 12. 2009 - bohoslužby v 9 hod. v sále
pátek 1. 1. 2010 - bohoslužby na Nový rok s Večeří
Páně v 9 hod. v sále.

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

Pravidelné bohoslužby CČSH jsou vždy ve 14.00
hodin každou neděli, mimo 3. neděli v měsíci,
v modlitebně ČCE na Svitavské ul. v M. Třebové.
Všechny následující akce Církve husitské se konají
také v této modlitebně ČCE a jsou pro širokou veřejnost:
29. 11. - 1. adventní neděle - od 15.00 hodin - již
tradiční výroba adventních věnců pro veřejnost
(s sebou korpus věnce).
2. 12. 2009 v 15.00 hodin - „Den otevřených srdcí“
- aktivní odpoledne pro veřejnost, spolu s výstavou
fotografií.

6. 12. 2009 - 2. adventní neděle v 15.00 hodin beseda na téma: „Tradice sv. Mikuláše“.
9. 12. 2009 v 15.00 hodin - „Literární pásmo“.
27. 12. 2009 ve 14.00 hodin - sváteční bohoslužba
a v 15.00 hodin - beseda u vánočního punče na
téma: „Vánoční církev a možnosti misie v dnešním světě“.

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

Od 30.11. začínají tzv.“roráty“. Mše sv. budou
v každý všední den od 6.00 hod.
Pořad bohoslužeb v době vánoční:
24. 12. 2009
15.30 hod. - „půlnoční“ pro rodiny s dětmi –
klášterní kostel
24.00 hod. - půlnoční mše sv. – farní kostel
20.00 hod. - Boršov
20.00 hod. - Kunčina
22.00 hod. - Staré Město
25. 12. 2009
08.30 hod. - farní kostel M.Třebová
18.00 hod. - klášterní kostel
10.30 hod. - Boršov
08.00 hod. - Nová Ves
09.30 hod. - Staré Město
11.00 hod. - Gruna
26. 12. 2009
08.30 hod. - farní kostel – Mor.Třebová
18.00 hod. - klášterní kostel
10.30 hod. - Boršov
09.30 hod. - Staré Město
31. 12. 2009
17.00 hod. - klášterní kostel
16.00 hod. - Boršov /30.12. mše sv. nebude/
1. 1. 2010
08.30 hod. - farní kostel
18.00 hod. - klášterní kostel
10.30 hod. - Boršov
08.00 hod. - Nová Ves
09.30 hod. - Staré Město
11.00 hod. - Gruna

16. 12. 2009 – Taška na dárky
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.
Šikovné děti mezi námi
2. 12. 2009 – Pletení náramku z bavlnky
Začátek ve 14.30 hod. v dětském oddělení.
Barevný svět
Městská knihovna vyhlašuje v rámci celostátního
projektu Kde končí svět literární soutěž na téma
Barevný svět. Termín odevzdání prací je 10. prosinec 2009. Práce odevzdejte v písemné, a pokud je
to možné i elektronické podobě. Hodnocení
proběhne ve třech věkových kategoriích (6 – 9 let,
10 – 12 let, 13 – 16 let). Vítězové budou odměněni
a jejich práce postoupí do krajského kola.
Změna půjčovní doby o Vánocích
31. 12. 2009 – zavřeno
2. 1. 2009 – zavřeno
Vánoční dárek z knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové vám nabízí v předvánočním čase originální
dárek. Darujte svým blízkým (dětem, vnoučatům,
rodičům, prarodičům, přátelům) čtenářský průkaz
a registraci na rok 2010. Věříme, že je potěšíte!
Knihovna má určitě, co nabídnout!

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

2. 12. - ČERTOVSKÝ TURNAJ
V BOWLINGU – pro členy bowlingového kroužku,
od 16.00 hod. – Bowling Auril (u Stupky). Rodiče
a kamarádi jsou zváni.
3. 12. - FLORBAL – obvod 8.-9. tř. chlapci –
14.00 hod. – Gymnázium M. Třebová.
4. 12. - MIKULÁŠ pro MŠ – dopoledne
5. 12. - MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL – od 16.00
hod. ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení masek, vystoupení kroužků DDM –
taneční, karate, aerobik. Příchod Mikuláše s nebeským doprovodem (sladkosti pro děti), tombola
(5,-), diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Zakončení v 17.30 hod. Akce pro veřejnost se
koná ve spolupráci s Kulturními službami města a je
završením Mikulášského jarmarku Pod Střechou.
7. 12. - MIKULÁŠ pro gymnastky
9. 12. - FLORBAL – obvod 6.-7. tř. dívky – 14.00
hod. – ZŠ Palackého M. Třebová.
10. 12. - FLORBAL – obvod 8.-9. tř. dívky – 14.00
hod. – Gymnázium M. Třebová.
12. 12. - ADVENT V DDM – 9.30-12.00 hod. 3.- 4.
svíce adventní. Výroba vánočních svícnů + vánoční
korálkové dekorace se Šárkou. Předškoláci v doprovodu rodičů. S sebou jednobarevný hrnek, 1 svíčku,
přízdoba (v DDM bude k dispozici jenom přírodní
materiál), mašle, přezůvky, 20,- Kč. Účast nahlásit
telefonicky do 10. 12. v DDM.
14. 12. - DEN KRÁSY S MARY KAY – od 18.00
hod. – U Krokodýlího ocasu – akce pro ženy. Více
na plakátech.
16. 12. - FLORBAL – obvod 6.-7. tř. chlapci –
14.00 hod. – Gymnázium M. Třebová.
18. 12. - JEŽÍŠEK DĚTEM – akce pro rodiče
s dětmi od 16.00 hod. ve dvoraně muzea. Srdečně
zveme děti, které si na tuto akci donesou dopis nebo
obrázek pro Ježíška. Při audienci u SVATÉHO
PETRA se obrázek (dopis) odešle nebeským faxem
Ježíškovi a dětem bude odměnou dáreček z nebeského koše. Dopis je rovněž možno napsat nebo
obrázek namalovat na místě. Zpestřením akce bude
vystoupení flétnového souboru při ZŠ Palackého,
koledy na housle zahrají Petra Kloudová a Kateřina
Hubená, vystoupí Solimánky a Aerobik při DDM
a s vánoční scénkou „ŽIVÝ BETLÉM“ se předvede
Divadelní kroužek Kečup při DDM. Možnost
zakoupení občerstvení, vstup zdarma. Zakončení
v 17.30 hod. Akce ve spolupráci s Kulturními
službami a Zdravým Městem v M. Třebové.
Případné informace v DDM.
28. - 30. 12. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V DDM –
10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
Podrobnosti na plakátech.
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Základní umělecká škola
• TÝDEN KNIHOVEN – Jako každoročně, tak
i letos proběhla akce Městské knihovny nazvaná
„Týden knihoven“. V jejím závěru 9. 10. se konal
jako obvykle dětský lampiónový průvod, který
stejně jako v letech minulých zakončil své putování
na zdejším zámku. Na zámeckém nádvoří čekali na
účastníky průvodu žáci našeho literárně - dramatického oboru, kteří připravili pro děti pestrý program,
jako např. skládání Večerníčkovy čepičky, přednes
básniček, zpěv písní, kreslení obrázků, přiřazování
postaviček k pohádkám aj. Za dobře splněné úkoly
dostávaly děti písmenka. Po spočítání písmenek
a losování byly dětem předány drobné dárky.
• VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY – Výtvarný
obor opět zpestřil svými pracemi tradiční přehlídku
podzimních darů přírody, pořádanou letos mimořádně v koncertním sále ve dnech 10. - 12. října.
Nejmladší žáčci pro tento účel vytvořili stylizované
mrkve a zelí hlídané strašáky z dílny pokročilejších
studentů. Také na výstavních panelech figurovaly
plošné práce inspirované podzimní úrodou ovoce
i zeleniny. Ani tentokrát nechybělo hudební vystoupení žáků ZUŠ.
• KONCERT PEDAGOGŮ ZUŠ – Uskutečnil se
22. listopadu v koncertním sále. Účinkovali: A. Vrátilová - klavír, K. Dostálová - soprán, J. Jašková pozoun, L. Zahradníková - klavír, cembalo, L. Bakrlík - basbaryton, A. Havelka - kytara, P. Jeníček příčná flétna, M. Kostelecký - fagot. Během večera
zazněly skladby autorů nejrůznějších slohových
období.
• ZDRAVÉ MĚSTO – Akce proběhla 26. listopadu
v zasedacím sále městského úřadu. Na této akci se
podíleli žáci a učitelé Základní umělecké školy.

Základní škola praktická
• BRANNÉ DNY – Pevné místo v kalendáři
školních akcí má zcela určitě branný den, který se
pořádá každoročně v podzimním termínu. Letos to
bylo tzv. „branné double“. Jeden den se naši žáci
vypravili na nedaleký střelecký areál, který spravuje
AVZO – střelecké sporty. Díky jim jsme zde mohli
zorganizovat branné dopoledne spojené se střelbou
ze vzduchovky (střílelo se na sklopky). Dalšími
disciplínami bylo házení „granátu“ na cíl, srážení
plechových panáků, plechovek (pyramida) a „holubů“. Nutno dodat, že počasí se k nám zachovalo
velice macešsky, což na druhou stranu není nic
neobvyklého v tento „dušičkový“ čas. I přes tuto
skutečnost nás nic neodradilo od tradičního opékání
párků. A věřte – chutnaly znamenitě!
Druhý den jsme pokračovali v branné tématice, ale
tentokráte již ve škole na ulici Nová.
Vše začalo vyhlášením požárního resp. chemického
poplachu. Poté se žáci společně se svými učiteli
přesouvali po skupinách na jednotlivá stanoviště.
Zde se dozvěděli zajímavé a hlavně potřebné věci,
jež mohou v případě potřeby uplatnit. Jednotlivá
stanoviště se skládala z promítání DVD zaměřeného
na mimořádné události (zamoření otravnou látkou
nebo povodně a následná evakuace osob z postižených míst. Dále se žáci dozvěděli, jak používat
chemickou masku, zopakovali si přesun raněného
a obvazování různého typu poranění a taktéž pracovali s buzolou a pomocí ní se orientovali v terénu.
Tradičně největším lákadlem bylo stanoviště u našich kamarádů – hasičů. První skupina dokonce
viděla nefalšovaný ostrý výjezd hasičů k zásahu!
Všem dospělákům, kteří se na organizaci „branného
double“ podíleli upřímně děkuji. Poděkování si
zaslouží bezesporu i všichni žáci naší školy, kteří se
podzimních akcí zúčastnili. Byli při nich velice
ukáznění a aktivní.
Mgr. Miroslav Muselík

Základní škola Kostelní nám.
• DĚTI V PRŮMYSLOVÉM MUZEU – Podzimní
nevlídné počasí dovoluje již pouhé ohlédnutí za
školními akcemi zalitými sluncem babího léta. Na
Základní škole Kostelní náměstí je jednou z takovýchto akcí pod širým nebem už tradičně začátkem
září projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ
ÚZKOKOLEJKY určený pro žáky osmých tříd.
Projekt se letos v areálu Průmyslového muzea
Mladějov konal již potřetí. Přestože základní osnova
projektu, stejně jako jeho cíl posílit v dětech lásku
ke svému regionu zůstávají stejné, bezbřehé
možnosti průmyslového muzea nedovolují organizátorům sklouznout k rutině a projekt tak může
žákům nabídnout vždy nové aktivity. Protože mezi
žáky, kteří se do projektu dobrovolně přihlásili, je

Zprávy ze škol
řada velmi talentovaných „umělců“ všeho druhu, byl
projekt profilován ještě více než dřív jako výtvarný
plenér naplněný řadou rozličných tvořivých akcí.
Žáci se tak čtyři zářijové dny pohlceni sugestivní
industriální atmosférou muzea a podmanivou krásou
okolní divoké přírody věnovali kresbě, malbě, land
artu, minimal artu, konceptual artu, performanci
a ještě dalším, dosud nepojmenovaným uměleckým
směrům. Rozvíjeli přitom své tvořivé a pozorovací
schopnosti, učili se spolupráci a vzájemnému
respektu. Reakce žáků na projekt byly vesměs více
jak pozitivní, pročež lze věřit tomu, že napomohl
v růstu dětí ve vyzrálé intelektuály s širokým
rozhledem, kteří jsou schopni citlivě vnímat své
okolí, jeho duchovní a estetické hodnoty a podílet se
na kulturním vývoji nejen našeho kraje, ale třeba
i celé Evropy.
V. Novák, učitel

Základní škola Palackého
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Srdečně
zveme rodiče, prarodiče, bývalé i budoucí žáky
a všechny, kdo chtějí nahlédnout, kde a jak tráví
děti naší školy větší část dne. 9. 12. 2009 od 8.00
do 12.00 hodin pro Vás budou otevřeny třídy,
odborné učebny, bazén a tělocvičny. V těchto
místnostech bude probíhat běžná výuka. K nahlédnutí bude i nová školní klubovna, kde děti
mohou trávit volný čas. Mezi 13. a 15. hodinou
se můžete seznámit s činností školní družiny
a školního klubu. Souběžně bude probíhat prodej
výrobků kroužku keramiky.
Na vaši návštěvu se těší pedagogičtí pracovníci
• LISTOPAD – Školní rok je už za čtvrtinou, tedy
v plném proudu, a žáci na naší škole se svými
učitelkami a učiteli vymýšlejí stále, co by podnikli.
Stejně jako v minulých dvou letech členové
žákovského parlamentu pomohli při uspořádání
„halloweenského dne“. Dopoledne se to ve škole
hemžilo různými duchy a strašidly. V 17. hodin
vyšel od školy početný průvod, který byl nádherně
osvícený různými lampióny. Nechyběla ani tradiční
večerní strašidelná stezka, která však z důvodu
nepříznivého počasí musela proběhnout v prostorách
školy. Zkusili jsme si trochu jinou formu, která také
nebyla k zahození. Školní budova má večer své
tajemné kouzlo.
V měsíci listopadu se dostavily i úspěchy našich
žáků. Početná výprava soutěžících se vydala na
chemickou soutěž O putovní pohár Jaroslava
Heyrovského, kterou pro žáky 9. tříd pořádá
každoročně Gymnázium A. Vitáka v Jevíčku.
Letošního 4. ročníku se zúčastnilo 37 žáků. Žáci naší
školy obsadili první tři místa. Dominoval Vít Synek,
druhý byl Jakub Jaroš a třetí Filip Zukal. I další žáci
se umístili do 10. místa. Tuto úspěšnou skupinu
připravovala a vedla paní učitelka Mgr. Dagmar
Paděrová.
Zvlášť zajímavou náplň dne měli jednoho listopadového dne žáci 6.B a 9.A. Paní učitelka PaedDr.
Hana Horská pozvala do nádherně vyzdobené třídy
spisovatele, rodáka z Moravské Třebové, Oldřicha
Koudelku. Žáci měli možnost vyslechnout si
poutavé vyprávění autora, jehož zálibou jsou lesy,
příroda, myslivost. To vše je spojeno především
s naším regionem a jeho blízkým okolím. Atmosféra
během povídání byla skvělá. Mgr. Květa Štefková

Základní škola ČSA
• pořádá dne 10. prosince 2009 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 8.00 do 11.30 hodin
bude probíhat projektový den „Hurá, zima…“. Od
13.00 do 14.30 hodin se uskuteční „Dětský
jarmark“. Přijďte se podívat a dobře nakoupit.

Mateřská škola Jiráskova
• KLOBOUK DOLŮ – Klobouk dolů a poděkování
patří všem ze Speciální školy. Ať už to jsou usilovně
snažící se děti, nebo tiše napovídající a v rytmu
dupající učitelky. Zpěv, radost z pohybu, masky
a kulisy. Všichni společně a bez nadsázky za jeden
provaz. Opravdu se daří rok od roku kvalitnější
a bohatší program. Jen tak dál! Držíme vám palce
a těšíme se na další rok.
• BRAMBOROVÝ TÝDEN – Týden od 12. do
16. 10. byl nazvaný „bramborovým týdnem“.
S brambůrky se totiž cvičilo, kreslilo, obtiskávalo,
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lepilo, třídami zněly písničky „Kopu, kopu
brambory“, „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět“ či říkanky
„Vyjel traktor do polí vyorávat brambory“. Kvůli
deštivému počasí v tomto týdnu jsme nemohli jako
jindy péct brambory v popelu, tak nám p. kuchařky
alespoň upekly brambůrky v troubě.
Zato doma s rodiči děti vyráběly „bramboráčky“ –
postavičky, zvířátka a různé ozdoby z brambor
a dalších přírodnin. Výrobky byly překrásné a všem
rodičům i dětem právem patří velká pochvala!!
• BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY – Ve středu 4. 10.
se předškoláci naší školky společně s MŠ Piaristická,
ZŠ Linhartice a I.A ZŠ Křižovatka zúčastnili
projektového dne nazvaného „Bezpečná cesta do
školy“. Záštitu nad touto akcí převzala radní
Pardubického kraje p. Pernicová. Náplň projektového
dne byla aktuální vzhledem ke vzniklé dopravní
situaci v našem městě. Děti se střídaly na pěti
stanovištích – nejvíce je zaujaly úkoly a práce na
interaktivní tabuli, kterou z MŠ neznají. Také jízda na
koloběžkách ve cvičném provozu měla velký úspěch.
Dopoledne se nám vydařilo a třešničkou na dortu byla
zlatá medaile a dárečky, které jsme si odnášeli domů.
Děkujeme ZŠ Čs. armády.
• DÝŇÁCI – V týdnu od 26.-30. 10. jsme ve školce
s dětmi vydlabávali a zdobili dýně, které jsme dostali.
Děti dlabání velmi bavilo a výsledný efekt –
„USMĚVAVÍ DÝŇÁCI“ zdobili nejprve třídy a šatny,
pak i prostory před budovou. V ranním šeru
podzimních dní pak vítali příchozí svým blikajícím
světýlkem …

Mateřská škola při speciální ZŠ
• LOUČENÍ S PODZIMEM… – Měsíc listopad je
studenější, deštivější a méně barevnější než jeho
kamarádi září a říjen. Našim dětem ve školce to ale
nevadilo. Podzim si přece zaslouží pořádnou oslavu.
Tu jsme v naší školce uspořádali začátkem listopadu.
Postupně probíhaly přípravy. Vyzdobili jsme si
školku podzimními obrázky, které si děti samy
vytvořily a oslava mohla začít. Program byl
naplněný různými činnostmi. Začalo se písničkami,
říkadly s podzimní tématikou, nechyběly samozřejmě ani pohádky „O veliké řepě“, kterou si děti
samy též zahrály. Pokračovalo se výtvarnými
činnostmi, společně se také malovalo, kreslilo,
vyrábělo a nakonec vznikl krásný podzimní skřítek,
kterého jsme pojmenovali „Babka podzimka“. Děti
nezapomněly také ochutnat sladké plody podzimu –
jablíčka, hrušky, hroznové víno, švestky a spoustu
dalších dobrot. Vycházkou do lesa jsme si zpestřili
jeden z podzimních dnů a protože nám přálo počasí
a foukal vítr, tak došlo i na pouštění draků.
Největší překvapení ovšem na děti čekalo v pátek.
Nastal opravdový čas se s našim podzimem
rozloučit. Vypravili jsme se naši školní zahradu, kde
jsme si společně zazpívali naši oblíbenou písničku
„Foukej, foukej větříčku“. Bylo nádherné
pozorovat ty nadšené tvářičky dětí, které se těšily na
slíbené překvapení. Náhle zazvonil tence zvoneček
a objevilo se kouzelné světýlko, vedle kterého ležela
truhlička s pokladem, jak jinak, než plná sladkostí.
Nadšení dětí nebralo konce. Však si ho za celý ten
pracovní týden zasloužily. Společně s Babkou podzimkou jsme se rozloučili s podzimem za doprovodu
básničky Zamykám, zamykám les. To odpoledne
většina dětí odcházela domů s pocitem, že kouzla
stále existují.
Zmeškalová Hana, ved. učitelka

Šikana, prevence, státní maturity,
grantová řízení...
Během měsíce listopadu jako každoročně probíhal
ve dnech 3., 4. a 11. 11. 2009 seminář pro výchovné
poradce a primární preventisty škol (i ostatní
pedagogocké pracovníky) z Litomyšlska, Poličska,
Svitavska a Moravskotřebovska.. Semináře vedli
zkušení pracovníci Pedagogicko-psychologické
poradny ve Svitavách. Hlavními tématy byla
prevence šikany na základních, středních a speciálních školách. Druhé aktuální téma se týkalo
státních maturit pro studenty se zdravotním
znevýhodněním, zdravotním postižením atd. V neposlední řadě se zúčastnění mohli něco dozvědět
o grantových řízeních, o které si mohli nebo můžou
v letošním školním roce žádat. Při hojné účasti ve
všech regionech se rozbíhala i velice přínosná
diskuse k DVP, IVP apod. Chceme tímto poděkovat
paní ředitelce Mgr. Bc. Lence Bártové za milé
přivítání na ZŠ ČSA v Mor. Třebové a výchovné
poradkyni Mgr. Dagmaře Valentové za starostlivost.
Za PPP Mgr. Bc. Petra Marossyová
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Podzimní fotbalový účet
Podzimní část fotbalové sezony 2009/2010 skončila.
Podtrženo, sečteno. Zbývá bilancovat, zvážit klady
i zápory.
Ačko ústy svého trenéra slibovalo „hrát záživný
a produktivní fotbal“. Ne všechno se zdařilo vinou
zranění, slabou střeleckou efektivitou, občasným
malým nasazením aj. Nakonec podzim byl jako na
houpačce. V tabulce pravdy sedmé místo a 21 bodů
vypadá poměrně lichotivě, nezakládá vážnější
existenční starosti, nicméně celková situace v tabulce je značně vyrovnaná a napjatá. „Jaro nebude
jednoduché, ale jistě ho zvládneme tou cestou, jak
jsme ji proklamovali, cestou tréninku a kvalitní hrou,
kterou umíme předvést. Bude nutné výrazněji
skloubit zkušenosti s dravým mládím,“ zhodnotil pro
média trenér Mrázek.

Podzim prokázal jistou herní kvalitu týmu B, která
naznačuje, že úsilí o opětný postup do 1. B třídy
může být na jaře více než reálné. Podobně je nutné
hodnotit situaci v případě „céčka“. Problémy
družstvo rozhodně nemá, objevují se stále častěji
diskuse o jeho faktické potřebnosti. Zástupným
problémem je možnost využívání dorostenců, ti však
mají svou soutěž, v níž rozhodně nehrají podřadnou
roli. Ovšem dost možná, že se čekalo i více... Stejně
jako v žákovských kategoriích. Obě družstva neměla
alternativu po loňském sestupu, návrat do krajského
přeboru je stále reálný. Rozhodne úplný závěr
a derby s okresním rivalem Poličkou.
A muži
FK AS Pce - A muži 5 : 1 (0:1) Konečný
A muži - Č. Třebová 4 : 0 (0:0) Huryta, Šatník,
Konečný 2
A muži – Polička
2 : 0 (0:0) Šatník, Švanda
Kon. pořadí p. části: 8. místo 23:21 21 bodů
B muži
Horní Újezd - B muži 1 : 2 (0:0) Potáček 2
Třebařov - B muži 0 : 1 (0:0) Fikr
B muži - Janov
2 : 0 (1:0) Fikr 2
Kon. pořadí p. části: 3. místo 35:16 32 bodů
(1. Sebranice 34, 2.Bystré 32)
C muži
Janov - C muži 3 : 2; C muži - Jedlová 1 : 7; C muži
- Křenov 4 : 2 (1:2); M.Trnávka - C muži 3 : 1

Poslední závod MČR buggyn 1:6
Poslední říjnovou sobotu se konal závěrečný buggyn
MČR ve Velkém Týnci u Olomouce. Tento závod
měl rozhodnout o mistrovi ČR. Teoretickou šanci
měli tři závodníci, a to bratři Schillerovi a Petr
Hartman. V rozjížďkách se klasicky Pavel trápil
s dalším novým motorem. Tuto sezónu je to už třetí
motor a stále to nejede, jak by mělo. Marka v rozjížďkách nic mimořádného nepotkalo, až v semifinálové rozjížďce se mu nepodařilo nastartovat,
protože ztratil páčku od sytiče. Odstartoval tak až
z posledního místa. Klidnou a vyrovnanou jízdou se
mu podařilo dostat na druhé místo a tím si zajistil
4. místo na startu ve finále. Pavel experimentoval
s motorem, po výměně karburátoru se motor zlepšil,
stačilo to na 3. místo na startovním roštu ve finálové
jízdě. Marek si ve finále vybojoval druhé místo, tím
si upevnil celkové 2. místo v MČR. Poprvé se dostal
před svého bratra, kterého celou sezónu provází
neuvěřitelné problémy s motory. Pavlovi se navíc
v této poslední finálové jízdě uvolnila karoserie
a z prvního místa se po opravě propadl na poslední,
do konce jízdy se probojoval na 4. místo, ale to mu
bohužel stačilo na celkové 3. místo v MČR.
Fotogalerie na: www.rc-schanny-sport.7x.cz
(redakčně upraveno)

Kon. pořadí p. části: 9. místo 25:31 19 bodů
(1. Linhartice 31)
Dorost starší
Dorost st. - MK Polička
3 : 0 (0:0) kont.
FC Hlinsko - Dorost st.
2 : 2 (2:0)
Přelouč - Dorost st.
5 : 1 Linhart
Kon. pořadí p. části: 5. místo 24:13 26 bodů
(1.Svitavy 31, 2. Ústí n/O. 30, 3.Letohrad 28)
Dorost mladší
Dorost st. - MK Polička
0 : 2 (0:1)
FC Hlinsko - Dorost ml.
0 : 1 (0:1)
Přelouč - Dorost ml.
2:1
Kon. pořadí p. části: 14. místo 8:28 5 bodů
Žáci starší
SK Polička - Žáci st.
1 : 0 (1:0)
Žáci st. - FC Vamberk
5 : 0 (2:0)
Kon. pořadí p. části: 2. místo 25:7 24 bodů
(1. Polička 24 bodů)
Žáci mladší
SK Polička - Žáci st.
2 : 5 (2:3)
Žáci st. - FC Vamberk
5 : 1 (3:0)
Kon. pořadí p. části: 1. místo 63:9 27 bodů
(2. Polička 21 bodů)
Fotbalisté se rozloučili s fotbalovým rokem svým
typickým „dýchánkem“, na němž byly vyhlášeny
nejlepší osobnosti roku 2009. Je čeká patrně
nominace do městské ankety „Sportovec roku“.
Nyní mají hráči krátký odpočinek, od prosince je
čeká zimní příprava, jejíž součástí budou samozřejmě tělocvičny, zimní turnaj v Mohelnici, případně
zimní soustředění ve Svojanově a průběžné
doplňování kádrů všech týmů, aby jaro bylo
bezproblémové.

Turnaj ve stolním tenisu
Hezkého úspěchu dosáhlo smíšené družstvo ze
zájmového kroužku stolního tenisu. V silné
konkurenci ZŠ praktických totiž dosáhlo na
konečnou stříbrnou medaili. Naši školu reprezentovali tito žáci: Petra Sojmová, Gregor Miko, Mário
Cina a Martin Ferenčík.
Celkové pořadí v turnaji: 1. Vysoké Mýto, 2. Moravská Třebová, 3. Ústí nad Orlicí, 4. Litomyšl,
5. Svitavy, 6. Jevíčko.

VÝZVA tělovýchovným a sportovním
organizacím s občanským sdružením
regionu Svitavska

SPORTOVCI ROKU 2009
Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů
Svitavy spolu s Deníkem Svitavska, městy
Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová,
Jevíčko, Bystré a Březová nad Svitavou a produkční agenturou ČOK CZ vyhlašují druhý
ročník ankety o nejúspěšnější sportovce regionu
Svitavska, tentokrát za rok 2009.
Anketa naváže na loňskou úspěšnou premiéru,
která se setkala se zájmem sportovní veřejnosti
a jež vrcholila galavečerem v Tylově domě
v Poličce. Na stejném místě budou slavnostně
vyhlášeny také výsledky druhého ročníku, a to
ve čtvrtek 11. února 2010.
Co tomu bude předcházet? Jednotlivé sportovní
subjekty mohou již nyní na adresu RSS Svitavy,
Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy zasílat návrhy
na oceněné jednotlivce či družstva. Základní
podmínkou je, že navržení musí být členy TJ či
SK sídlící na Svitavsku (s výjimkou kategorie
krajánek). V závěru letošního roku RSS zaslané
nominace zkompletuje a předloží k posouzení
odborné komisi, které rozhodne o konečných
výsledcích. Podobně jako loni si svého laureáta
prostřednictvím hlasovacích kupónů znovu
vyberou i čtenáři Svitavského deníku.
Kategorie – s určením pořadí: jednotlivci
(muži, dorost, žactvo). Bez určení pořadí:
kolektivy (muži, dorost, žactvo), veteráni,
trenéři, handicapovaní, mimořádný výkon,
krajánek (odchovanec sportovního klubu na
Svitavsku působící nyní na vyšší úrovni mimo
region), zvláštní cena Regionálního sdružení
sportů a cena čtenářů Svitavského deníku.
Nominace je možná na základě dosažených
výsledků v soutěžích v roce 2009.
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Střelecká mládež hodnotila
Rok 2009 je u konce a střelecká mládež, která svou
činnost provozuje pod záštitou DDM, AVZO a BTS,
hodnotila roční práci.

Mladí střelci se během roku zúčastnili místních,
oblastních i republikových soutěží. Nejdůležitějším
bylo Mistrovství České republiky, kde proběhl 1. ročník závodu družstev ve střelbě laserovou puškou. Ve
čtyřech věkových kategoriích získala dvě družstva
titul Mistr ČR. V kategorii do 16 let získalo titul
družstvo ve složení Matěj Piňos, David Mička,
Antonín Král, v kategorii do 26 let jsou letošními
mistry Martin Čechal, Petr Štěpánek a Dominik
Žák. Získali jsme také tři druhá místa v kategoriích
do 12 let, do 16 let a do 26 let a jedno třetí v kategorii
do 21 let. Dalších 8 titulů Mistra ČR máme ve střelbě
vzduchovou zbraní. Na výsledcích mají rozhodující
podíl trenéři Martin Čechal, Dominik Žák, Petr
Štěpánek, Zdeněk Hensl a Zdeněk Kadlec.
Poděkování patří také městu Moravská Třebová za
poskytnutí finančního příspěvku na přípravu mládeže
a veliteli vojenské posádky. Kéž se nám práce s mládeží daří tak, jak v letošním roce.
Miroslav Pařízek, hlavní trenér
(redakčně upraveno)

Hokejisté plní plán...
KLM
HC Chotěboř - HC Slovan
3 : 5 (0:1, 2:3, 1:1)
Branky: Koláček 2, Konopčík, Kašpar, Faltus
HC Slovan - HC Skuteč
6 : 3 (2:2, 3:1, 1:0)
Branky: Koláček 3, Řehulka 2, Klíč
HC Chrudim B - HC Slovan 3 : 5 (1:0, 1:2, 1:3)
Branky: Syrůček 2, Koláček, Řehulka, Muselík
Bojovností všech hráčů a perfektním výkonem
brankáře Bureše zvládli hokejisté hattrick z hřišť
soupeřů.
HC Světlá n./S. - HC Slovan 5 : 3 (1:1, 2:1, 2:1)
Branky: Řehulka, Muselík, Syrůček
V neúplné sestavě Slovan urputně bojoval, leč
nevydržel se silami až do konce.
HC Slovan - HC Hlinsko
8 : 7 (4:3, 4:0, 0:4)
Branky: Řehulka 3, Kašpar, Kutmon, Klíč, Syrůček,
Koláček
HC Slovan - HC Choceň
2 : 3 (0:1, 1:0, 1:1)
sn. 0:1 Branky: Koláček, Řehulka
Další nečekaný výpadek Třebovských, neznamená
ovšem nic víc než zamyšlení.
HC Litomyšl - HC Slovan
2 : 3 (1:0, 1:1, 0:1)
sn. 0:1 Branky: Cik, Koláček 2
Třebovští oplatili v derby soupeři domácí prohru
a opět se zapojili do hry o čelo tabulky, která se
povážlivě rozpůlila.
Průběžné pořadí: 1. HC Chrudim B 24 b., 2. HC
Světlá n./S. 20 b., 3. HC Litomyšl 19 b., 4. HC Sl.
Mor. Třebová 18 b., 5. HC Chotěboř 9 b.
HC Slovan M.T. junioři - HC Polička
HC Slovan - HC Litomyšl
HC Skuteč - HC Slovan
HC Slovan - HC Světlá n./S.
HC Hlinsko - HC Slovan
HC Chotěboř - HC Slovan
Průběžná tabulka: 9. místo 20:48

4:7
5:6
9:1
1:5
7:3
7:3
0 bodů

HC Slovan M.T. dorost - HC Chrudim
HC Slovan - HC Choceň
HC Chotěboř - HC Slovan
HC Slovan - TJ Lanškroun
HC Polička - HC Slovan
HC Slovan - HC Litomyšl
HC Hlinsko - HC Slovan
Průběžná tabulka: 2. místo 30:21

0:8
3:2
4:5
11 : 3
1:2
4:1
2:5
18 bodů

strana 12

PROSINEC

Z P R AV O D A J M Ě S TA M O R AV S K Á T Ř E B O VÁ

Cyklománek 2009 - dítě Štěstěny
Potomek svých rodičů – seriálu Cykloman a Jany Hrbatové – oslavil své dvouleté jubileum.
Pokus zapojit do cyklistiky ve městě i děti
samotných závodníků se objevil už před lety.
Ojedinělé závody ovšem neměly ten správný
efektivní náboj než se ho naprosto perfektně
zhostila Jana Hrbatová. Její snaha byla
doprovázena nadšenou účastí téměř čtyřicítky
mladých adeptů cyklistiky.
„Filosofie Cyklománka je od zrození jednoznačná. Přitáhnout k cyklistickému sportu i ty
nejmladší, zejména děti závodících dospěláků,
čímž jim odpadá okamžitá starost o ně a současně vzrůstá chuť dětí pravidelně sportovat!“.
Celkem se zapojilo do osmi závodů 37 dětí
čtyř věkových kategorií. Svou účast braly
s naprostou samozřejmostí a pravidelností.
„Vždycky jsem se těšil, až už zase vyjedu na
kole,“ podotknul Jan Žouželka, který na žádném
závodě nechyběl. Zajisté, že nemohl stačit na
starší rivaly ve své věkové kategorii, ale za své
celkové druhé místo byl nesmírně spokojený.
„Vůbec se Cyklománek těšil velké oblibě dětí, to
mě fascinovalo a nabíjelo energií. Využila jsem
celou rozvětvenou rodinu pro zajištění, pro
budoucnost to bude chtít možná jinou koncepci,
snad se najdou i spolupracovníci. Protože
podstata je bezesporu správná! Pro mě byla
spokojenost dětí zákonem,“ vysvětlila své
počínání organizátorka Jana Hrbatová.

Cykloman 2009
Jízda do vrchu - nové jméno pro vítěze
Počasí dovolilo účastníkům, naposledy v celoročním
seriálu, utkat se o body. Peloton poněkud prořídl
(43 bikerů), neboť o všem podstatném bylo
rozhodnuto díky odpočtům, počítá se sedm
nejlepších výsledků z deseti závodů. Na startu
náročné trati byli jen ti vytrvalí, co dobře zvládají
specifickou techniku jízdy do vrchu či naopak ti,
kteří chtěli na poslední chvíli vylepšit či potvrdit své
dosavadní postavení ve výsledkové listině.
Vše odstartovala opět jízda dětí v Cyklománku.
Dvacítka věrných se snažila, výsledky pro ně nebyly
až tak podstatné.
Při jednotlivých jízdách upoutával všechny
specifický styl jízdy bikera, který rozhodně nepatřil
k favoritům, Romana Soukala. Zatímco ostatní
rozvážně a pomalu stoupali vzhůru, zcela soustředěně, aby neudělali sebemenší chybu, on zařadil
těžký převod a stereotypně a hlavně trojnásobně
rychleji než ostatní zvládl cíl. „Jak on to dělá, vždyť
toho nikdo ve finále nedožene? Má snad neviditelný
motorek?“, bylo slyšet na svahu od přihlížejícího
davu. Favorité zatím každý po svém přehrávali
v mysli taktiku, která může být na tohoto jezdce
účinná. „Prvá polovina tratě je o technice a rychlosti, druhá část už o vůli a fyzičce. Rozhodne i věk,“
vysvětloval host ze Zlína Orner.
Finálové rozuzlení
Jestliže v roce 2008 jsme viděli napínavý souboj
16 finalistů v synchronní jízdě na čas/rychlost
a těsné vítězství Doležela, letos se v prvém kole
dostalo na koncovou metu 12 šťastlivců, v druhém
kole ještě dva odpadli, takže ve finále se rozhodovalo mezi desítkou nejlepších. Podle představ se
nedařilo některým favoritů (Kadidlo, Pocsai), ti
ovšem neměli co ztratit. Jiní naopak nesmírně
překvapili nejen své soupeře, ale i sebe samé.
Nejvíce to platí o Romanu Soukalovi. Ve stylu
Caesara „Přišel, jel a zvítězil“(Veni - vidi - vici ).
Mezi finalisty bylo osm stejných jmen jako v loňském roce, napříč věkovými kategoriemi. Po startu
nasadil své strojové a rychlé tempo nečekaně právě
Soukal a v polovině kopce již jeho náskok čítal

Memoriál Jarky Vojířové 2009
Nakonec se konalo po vzoru dospěláků
slavnostní vyhlášení celoročních výsledků
seriálu Cyklománek. Děti si na něm vzájemně
sdělovaly zážitky a postřehy ze závodů, mohly
si zahrát různé hry, mít svou zábavu. Být šťastné
z prvotních úspěchů a vše doplnit rautem se
sladkými pamlsky. Spokojení byli i samotní
rodiče, kteří se stali svědky interesantní společenské podívané svých budoucích sportovců.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Elévové (předškolní děti)
1. Matoušková Jana
2. Koblovský Jakub
3. Koblovská Veronika
D 1 (6-8 let) - dívky
1. Orálková Kamila
2. Kostíková Adéla
3. Muselíková Agáta
D1 (6-8 let) - chlapci
1. Soukal Lukáš
2. Žouželka Jan
3. Musil Tomáš
D2 (9-10 let) - společná kategorie
1. Vorba Tomáš
2. Rotter Michal
3. Koukalová Tereza
D 3 (11-14 let) - společná kategorie
1. Rotterová Aneta
2. Janků Štěpán
3. Novotná Lenka

2009

29. ročník populární akce na počest úspěšné,
předčasně zemřelé, moravskotřebovské atletky
uspořádaly na konci října DDM a Atletický klub
M. Třebová (AK) ve spolupráci s Komisí Zdravého

10 - 15 metrů. Musela zákonitě přijít stíhací jízda
favoritů (lehký „pavouček“ Dvořák, zkušený
matador Doležel či dříč Rotter), jimž se ovšem
„utrhlíka“ nepodařilo dostihnout. Překvapením byli
opět Němčík, junior Kuběnka či nestárnoucí Orner.
Je to až neskutečné, ale o vítězi nakonec rozhodlo
stejně jako v loňském roce pouhých padesát
centimetrů. „Asi by mě Dvořák dostihnul, kdyby mu
v závěru na mokrém mechu nepodklouzlo kolo. Ale
já bych byl vrcholně spokojený i s tím druhým
místem,“ svou radostí nešetřil překvapený a nadmíru
spokojený vítěz Roman Soukal.
Noví organizátoři Pustina a Mička byli spokojeni,
stejně jako většina přihlížejících občanů z města.

Celkové pořadí Vrch 2009
1. Soukal Roman; 2. Dvořák Dušan; 3. Doležel
Josef; 4. Rotter Michal; 5. Němčík Martin; 6. Ordner
Zdeněk; 7. Kuběnka Jan; 8. Sedláček Tomáš;
9. Hanák Jaroslav; 10. Štěpař Petr
Muži 1
1. Soukal Roman; 2. Dvořák Dušan; 3. Rotter Michal
Muži 2
1. Doležel Josef; 2. Štěpař Petr; 3. Antl Karel
Muži 3
1. Ordner Zdeněk; 2. Hanák Jaroslav; 3. Zemánek Jiří
Muži 4
1. Kubín Jan; 2. Ondra Josef
Ženy 1
1. Vondráčková Jana; 2. Rotterová Aneta; 3. Frišová
Kateřina
Ženy 2
1. Vojtková Marie; 2. Rolencová Dita
Junioři
1. Kuběnka Jan; 2. Keclík Petr; 3. König Gabriel
Poděkování sponzorům seriálu Cykloman 2009
Organizátoři děkují touto cestou hlavním partnerům,
kteří přispěli k uskutečnění letošního cyklistického
seriálu, jimiž byli: Město Moravská Třebová. Tauer
elektro a.s., OR-CZ s.r.o. Na zajištění Cyklománka
se pak výrazně podílel MAKA Sport Moravská
Třebová.

Sport v prosinci 2009
města. V osmi věkových kategoriích se představila
půlstovka dychtivých závodníků v bězích na různé
distance - od 50 m až po 900 m. Nejmladší účastnicí
byla Natálka Mahdalová (2007). Současně to bylo
symbolické atletické loučení AK se sezónou, která
byla úspěšná. Většinu účastníků samozřejmě tvořili
členové klubu, dále pak předškolní mládež, která
zavítala na akci se svými rodiči.
Úspěchy AK MT v roce 2009
• 3. místo II. ZŠ v atletickém čtyřboji
• 4. místo v poháru Čs. rozhlasu
• nový rekord Nikoly Pařilové ve skoku do výšky
(170 cm)
• vítězství Pařilové v mezistátním utkání žákovských
družstev ČR A-B vs. Slovensko

V plné permanenci jsou zejména „zimní sporty“,
byť klasifikace letní-zimní je už dávno překonaná. Většina sportů je celoroční.
Hokej - pozvánka na stadion
1. KL dospělých
02. 12. 19:00 HC Slovan - HC Chrudim B
16. 12. 19:00 HC Slovan - HC Litomyšl
27. 12. 17:00 HC Slovan - HC Skuteč
KLJ
11. 12. 20:00 HC Slovan jun. - HC Skuteč
19. 12. 17:00 HC Slovan jun. - HC Hlinsko
26. 12. 17:00 HC Slovan jun. - HC Chotěboř
KLD
18. 12. 20:00 HC Slovan dor. - HC Chotěboř
Cyklistika
12. 12. 7:00 - Cyklisté na ledě (další ročník
neoficiálního MČR cyklistů v ledním hokeji)
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