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Veřejnost vyjádřila potřebu dostupnější zdravotní péče
Novými podněty vzešlými z veřejného fóra konaného ve středu 22. února v muzeu se
staly hned dvě vyjádřené potřeby zúčastněných občanů: nutnost řešit otázku dle nich
nepříliš uspokojivé podoby soužití s romskou komunitou a touha změnit stav v dostupnosti
zdravotní péče. Tato setkání mají jeden hlavní cíl: formulovat žebříček problémů, které by
si zasloužily pozornost a rychlé řešení. Akci opět pořádalo Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst. Připomeňme, že novinkou tohoto roku
byl stůl pro mládež, která ho také využila.
Problémy, které zazněly na minulých dvou veřejných fórech, vzpomněl v úvodu toho letošního
únorového politik Zdravého města místostarosta
Pavel Brettschneider. Podotkl, že některé z dříve
pojmenovaných nedostatků se daří, nebo už dokonce podařilo zdárně vyřešit. Patří mezi ně rekonstrukce mateřské školy v Jiráskově ulici, nebo
realizace požadavku na zřízení nízkoprahového
zařízení pro mládež. Naopak evergreenem je potřeba zbudování společenského sálu, který však
město v dohledné době nemá možnost zařadit do
svých investičních akcí.
Tradičně se pracovalo v sekcích
Veřejná fóra jsou organizována pro práci ve skupinách. Každá se zabývá jednou z oblastí života
ve městě: zdravý životní styl, volný čas, sport, výchova a vzdělávání, sociální oblast, kultura, tradice, regionální rozvoj, podnikání a ekonomika
města a další. U stolků pak zasednou občané podle vlastního výběru oblasti, která je jim nejbližší.
Garantem odborného pohledu na prioritu či palčivost jednotlivých diskutovaných problémů jsou
pracovníci městského úřadu, zaměstnanci jeho
organizačních složek či zástupci dalších organizací. Ti také většinou formulují samotné výstupy
z veřejného fóra, avšak vždy ve spolupráci s přítomnými občany, jichž se letos do dvorany muzea
dostavila snad poprvé v historii konání těchto se-

tkání naprostá převaha nad úředníky a členy městských organizací: „Z celkového počtu přítomných
byla necelá dvacítka úředníků městského úřadu,
mezi ostatními se fóra zúčastnili lékaři, ředitelé
škol a další zástupci odborné veřejnosti, kteří často pomáhají při akcích Zdravého města,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Ludmila
Lišková, která by ráda vyjádřila přítomným poděkování za účast: „Těším se na další spolupráci se
všemi, jimž není lhostejné, jak se ve městě žije,“
dodává.
Problémem jsou Romové i vzdálenost lékařů
Zatímco vloni v květnu se na prvním místě v seznamu projektů potřebných pro zkvalitnění života ve městě za již zmíněným společenským sálem
možná trochu překvapivě ocitlo nízkoprahové zařízení pro mládež následováno akcí obnova varhan ve farním kostele, letos došlo ke změně. Veřejnost odborná i laická se usnesla, že největším
problémem je soužití s romskou komunitou a nedostatek odborných lékařů, respektive vzdálenost,
kterou k nim je třeba překonat. Svůj názor vyjádřili také mladí do 18 let. Ti zatím měli jen jedno své
vlastní setkání. Mezi prioritami k řešení zmínili
kriminalitu, nezaměstnanost, či potřebu zbudování odpočinkových, setkávacích podniků – čajovny, internetové kavárny a podobně.
Dagmar Zouharová

Upozornění: uvnitř vydání najdete vkladný list s anketou Zdravého
města mimo jiné ověřující problémy
zformulované na veřejném fóru!

Výzva pro obyvatele Udánek
Město Moravská Třebová v rámci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova
a modernizace ČOV vyzývá vlastníky domů/
parcel v městské části Udánky, kteří budou připojovat svoji nemovitost k veřejné kanalizaci, aby
se dne 8. března 2012 v 17:00 dostavili do dvorany muzea v Moravské Třebové kvůli převzetí
projektové dokumentace k domovním přípojkám
a k podepsání dohody. Upozorňujeme, že pokud
nemovitost vlastní více osob, je nutná přítomnost
všech vlastníků (dle katastru nemovitostí).

Počty zapsaných prvňáčků
O pouhých osm dětí se letos liší počty těch, které se počátkem roku dostavily k zápisu do prvních tříd do základní školy na Kostelním náměstí
a v ulici ČSA. V minulých letech byly rozdíly větší. Uvádíme pro srovnání údaje z letošního a ze
dvou minulých zápisů ve všech třech místních základních školách. Do 31. května mohou zákonní
zástupci požádat o odklad povinné školní docházky, proto se mohou počty dětí zapsaných lišit od
počtů dětí, které skutečně v příštím školním roce
nastoupí do prvních ročníků.
Zápis 2012
Základní škola Čs. armády .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Základní škola Palackého .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Základní škola Kostelní náměstí .  .  .  .  .  .  . 29
Zápis 2011
Základní škola Čs. armády .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Základní škola Palackého .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
Základní škola Kostelní náměstí .  .  .  .  .  .  . 28
Zápis 2010
Základní škola Čs. armády .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Základní škola Palackého .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
Základní škola Kostelní náměstí .  .  .  .  .  .  . 40

Město Moravská Třebová
děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny
do tomboly Městského bálu.
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Svůj stůl měli poprvé mezi dospělými i mladí pod 18 let		
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Zprávy z radnice

Odbory městského úřadu se představují

Odbor výstavby a územního plánování
Pokračujeme dalším dílem představování činnosti městského úřadu. Popis
náplně práce by měl občanům usnadnit
orientaci na Městském úřadě Moravská
Třebová. Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s odborem výstavby a územního
plánování.
Odbor výstavby a územního plánování je veřejností vnímán převážně jako stavební úřad,
který zejména vydává povolení ke stavbám,
jejich změnám, terénním úpravám a zařízením,
užívání a odstraňování staveb. Činnost obecního stavebního úřadu je sice jedna z hlavních
činností odboru v oblasti přeneseného výkonu
státní správy, ale není jediná. Z dalších činností, které plní tento odbor, je třeba zmínit úřad
územního plánování, vyvlastňovací úřad a státní památkovou péči. Úřad územního plánování
koordinuje veřejné i soukromé záměry změn
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných
zájmů vyplývajících ze zvláštních zákonů. Toto
vše je obsaženo v územních plánech obcí. Dále

pořizuje územně analytické podklady a jejich
aktualizaci. Vyvlastňovací úřad zase dohlíží na
to, aby skutečný účel vyvlastnění (odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě) převažoval nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Orgán státní
památkové péče vydává stanoviska, popřípadě
rozhodnutí k ochraně kulturních památek, které
jsou nedílnou součástí kulturního dědictví. Koordinuje stavební činnost v městské památkové
rezervaci a v jejím ochranném pásmu. V oblasti
samostatné působnosti odbor výstavby a územního plánování rozhoduje o označení budov
čísly, podílí se na správě digitálně technické
mapy města a zajišťuje vydání předběžných
souhlasů s výstavbou fotovoltaických elektráren na území města. Toto je pouze stručný
výčet činnosti odboru. Mimo uvedené činnosti
úzce spolupracuje s ostatními odbory městského úřadu při přípravě projektů města. Odbor se
nachází v budově Městského úřadu v Moravské Třebové, ve 2. patře, na ulici Olomoucké
č. o. 2. Dušan Sejbal, vedoucí odboru OVUP

Moravská Třebová odprodá kotelny kvůli
udržitelným cenám tepla
Záměr prodeje kotelen na sídlišti Západní schválilo v pondělí 13. února Zastupitelstvo města Moravská Třebová. Objekty dvou kotelen na největším sídlišti budou prodány bez výběrového řízení
provozovateli, neboť technologie instalovaná v
kotelnách je v jeho majetku. Ten byl pronajímatelem, jímž je dlouhodobě uničovská firma VYTEP, modernizován a je dále nutno počítat s jeho
obnovou. Největší položkou bude podle pracovníků odboru majetku města rekonstrukce teplovodu jedné z kotelen, jež by se měla pohybovat

Zastupitelstvo v březnu

12. 3. 2012 se koná zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová. Jedním
z hlavních bodů bude projednání návrhu
rozpočtu města. Zveme k účasti také moravskotřebovskou mládež.

okolo 6,5 mil. Kč. Nutné budou také výměny zařízení, například výměna kotlové jednotky z roku
1972 za moderní kondenzační jednotku v předpokládané částce 1,2 mil. Kč. Tyto náklady by
mělo za dosavadního vlastnického uspořádání
jako majitel kotelen nést město. Cílem navrhovaného prodeje je udržení stávající cenové úrovně
a možnost nutnou modernizaci splácet dlouhodobě z úspor garantovaných novými technologiemi. Město chce udržet tepelná zařízení jako celek s tím, že cena musí být schopná konkurovat
malým domovním zdrojům tak, aby nedocházelo k odpojování bytových domů. Prodej kotelen
provozovateli umožní, že prostředky vynaložené
na modernizaci a opravy budou spláceny především z odpisů majetku. Splácení bude tedy rozloženo do delšího časového období tak, aby nebyla
zvýšena cena tepla pro odběratele. Zastupitelé si
prosadili, aby do kupní smlouvy bylo zakotveno
předkupní právo města pro případ zcizení, tedy
následného prodeje třetí osobě.
(daz)

Vstřícný krok zastupitelstva města vůči občanům
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 13. 2. 2012 nový jednací řád, který obsahuje
významné změny přinášející zvýšení informovanosti občanů o průběhu a výsledcích jednání
zastupitelstva. Základem změn je využívání hlasovacího a konferenčního systému při zasedání
zastupitelstva, který zefektivňuje a zpřehledňuje
jednání, zlepšuje informovanost přítomných občanů o projednávaných bodech, průběhu diskuze
a výsledcích hlasování. V souvislosti s užíváním
hlasovacího systému schválilo zastupitelstvo
jako vstřícný krok vůči občanům zveřejňování
dalších informací ze zasedání nad rámec povinností stanovených zákonem o obcích.
Na webu města na adrese http://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta budou občanům k dispozici vedle přijatého usnesení tyto další informace:
• zápis ze zasedání zastupitelstva města
• jmenovité výsledky hlasování členů zastupitelstva k jednotlivým bodům jednání
• zvukový záznam z jednání

Cílem zveřejňování výše uvedených informací je
zvýšení otevřenosti města vůči občanům a zvýšení zájmu občanů o průběh jednání zastupitelstva
a jeho výsledky, a potažmo i o dění ve městě.
Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Kolik nás je…

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k   31. 1. 2012
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10
631 občanů ČR a 114 cizinců s povolením
k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 31. 1. 2012 na trvalém pobytu
10 745 občanů. Za měsíc leden se v Moravské Třebové narodilo 8 dětí, zemřelo 12
občanů, přistěhovalo 18 obyvatel a odstěhovalo se 27 osob.

Poděkování

Manželé Reichovi děkují všem, kteří se
podíleli na přípravě a provedení krásného
obřadu jejich diamantové svatby.

Trhy farmářských
výrobků v roce 2012
Rada města Moravská Třebová na svém zasedání dne 19. září 2011 schválila konání trhů
farmářských výrobků na nám. T. G. Masaryka, a to každý pátek v termínu od 1. června
2012 do 31. října 2012. Chtěli bychom tímto článkem upozornit místní farmáře, pěstitele, chovatele, drobné řemeslníky a výrobce
z Moravské Třebové a blízkého okolí, že trhy
farmářských výrobků jsou pořádány zejména
proto, aby došlo k prodeji jejich produktů přímým spotřebitelům a také k navázání kontaktů
se zákazníky. Naši občané si takto mohou nakoupit čerstvé produkty přímo z oblasti, kde
žijí. V loňském roce byla účast místních prodejců a prodejců z blízkého okolí velmi nízká,
a to i přes to, že jsme rozeslali přes dvě stě
dopisů s informacemi o těchto trzích. Pro zachování trhů jsme byli nuceni pozvat prodejce
ze širšího okolí. Tímto sice stoupla rozmanitost prodávaných produktů, ale prodej domácích výrobků, hlavně čerstvé zeleniny a ovoce, nesplnil naše představy. I přesto jsme se
rozhodli v pořádání trhů farmářských výrobků
pokračovat. Dle našeho mínění až jejich pokračování rozhodne o životaschopnosti prodeje domácích a farmářských produktů v Moravské Třebové. Upozorňujeme a vyzýváme tímto
i drobné pěstitelé a vlastníky zahrad, že se prodeje mohou zúčastnit se svými přebytky i bez
živnostenského oprávnění.
Pro úplnost uvádíme základní informace
o možnosti prodávat na Trzích farmářských
výrobků v Moravské Třebové: prodávat se smí
jenom produkty českého původu, které pocházejí ze zemědělské a živočišné výroby, hlavně
produkty farmářů, drobných chovatelů a pěstitelů a výrobky malovýrobců všichni musí
dodržovat platné předpisy pro výrobu a prodej
jejich výrobků prodávající je povinen označit
svůj stánek jménem, adresou a IČ (pokud je
jeho držitelem) pokud prodávající prodej jenom zprostředkovává, musí doložit doklad
o nabytí zboží zahrádkáři a drobní pěstitelé
bez živnostenského oprávnění musí doložit
doklad o vlastnictví pozemku. V tomto případě stačí informace o parcelách z veřejných
stránek katastru nemovitostí. Pokud pěstitel
nemá přístup k internetu, zajistí výpis organizátor trhu, a to po nahlášení parcelního čísla
pozemku prodávající musí dodržovat podmínky veterinárního zákona.
Účast na farmářských trzích musíte předem odsouhlasit s organizátorem trhů, a to
buď: e-mailem: emusilova@trebova.cz, tel:
461 353 131 nebo písemně na adresu: Město
Moravská Třebová, odbor majetku města a komunálního hospodářství, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Na uvedené
kontakty se obracejte i v případě jakýkoliv dotazů.
Eva Musilová, odbor majetku města
a komunálního hospodářství

Reportáž
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Sportovcem roku jste zvolili desetiletou tenistku a atleta.
Rozdali jste rekordní počet hlasů
Slavnostním vyhlášením ankety Sportovec roku
2011 města Moravská Třebová skončil další ročník
veřejného hlasování o těch z moravskotřebovských
občanů, kteří vynikají v některé ze sportovních disciplín v rámci města, i za jeho hranicemi. Za přítomnosti starosty Miloše Izáka, místostarostů Václava
Mačáta a Pavla Brettschneidera, zástupců sportovních organizací, příslušníků rodin a přátel nominovaných a mnoha dalších hostů se tento ceremoniál už
tradičně uskutečnil v sále Základní umělecké školy
Moravská Třebová. Vyhlášení veřejností oblíbené
ankety organizovalo město Moravská Třebová letos
už pošestnácté a drží primát v počtu odevzdaných
hlasů. Letos jich sportovci obdrželi celkem 2298.

Absolutním vítězem ankety se s 269 obdrženými hlasy se stal Daniel Mačát     Foto: Nikola Jakoubková

V pátek 24. února se v podvečer v sále ZUŠ sešla
téměř stovka pozvaných, aby s napětím sledovali
rozhodnutí, kdo je veřejností považován za nejlepšího ve svém sportu a ve své kategorii. Podvečer byl
slavnostní, zahájený jako vždy profesionálně zvládnutým kulturním programem Základní umělecké
školy. Po vystoupení ZUŠ pak nadešla dlouho očekávaná chvíle jmenování oceněných v jednotlivých
kategoriích. Byly tradičně rozděleny na kategorie

Sportovní osobnosti 2011 se představují
Jednou z kategorií ankety Sportovec roku je
Osobnost roku ustavená jako morální poděkování výrazným osobnostem za jejich celoživotní
přínos na poli městského sportu. Letos se tedy
do galerie slávy zapsali: Jindřich Peškar, zástupce stolních tenistů, Helena Šenkýřová, branný sport, a nestor třebovského hokeje a fotbalu
Bedřich Doseděl. V krátkosti vám přibližujeme
jejich sportovní kariéru.
Peškar Jindřich (1942)
Na scéně moravskotřebovského stolního tenisu
se Jindřich Peškar objevuje poprvé na začátku 2.
etapy jeho rozvoje - v 70. letech 20. století. Od té
doby je trvalým fenoménem. Narodil se v Horní
Čermné. V Karlových Varech se vyučil sklenářem,
povolání vykonával v Lanškrouně, Dolní Čermné a od příchodu do Moravské Třebové (1970) je
v našem městě nezanedbatelným pojmem. Dvacet
let patřil k předním hráčům stolního tenisu TJ Slovan Moravská Třebová. Stolnímu tenisu se věnuje
stále aktivně, patří do kádru E-týmu v regionální
soutěži. „Na všechny své sportovní aktivity vzpomínám s vděčností, a to zejména proto, že se při
nich vždycky sešla skvělá parta nadšených lidí,
kteří chtěli něco dokázat. O moravskotřebovském
oddílu stolního tenisu to platí dvojnásob.“ Podle
nestárnoucího sportovce nyní existují zcela jiné
podmínky pro sport, než v dřívějších dobách. „V
tom směru lze dnešním sportovcům závidět možnosti trénovaní a veškeré zázemí. Kéž by měli více
ctižádosti, odpovědnosti k sobě samému, pak by
si i více uvědomili, jak motivující může být každý
sebemenší úspěch.“ A jak Jindřich Peškar vnímá
ocenění za svoji celoživotní sportovní činnost?
„Samozřejmě, že jsem potěšen nominací i oceněním. Vnímám ho jako morální ocenění a potvrzení
faktu, že pro silné osobnosti se sport vskutku může
stát smyslem života. Nicméně se domnívám, že podobných lidí v našem městě je mnohem více. I jim
přeji napříště podobné pocity štěstí.“
Šenkýřová Helena (1942)
Píše se rok 1957. Helena jako mladá subtilní
dívka začíná se sportovní kariérou v tělocvič-

ně Základní školy v Třebařově. Od té doby se
stal sport všeho druhu naplněním jejího života.
Následovala kariéra evropské kuchařky závodící v branných sportech a několik reprezentačních startů a medailí z republikových finále.
Byla aktivní jako rozhodčí I. třídy biatlonového sportu (tak se nyní její disciplína nazývá),
trenérkou a dlouholetou členkou branné organizace Svazarmu. Po dvaceti letech aktivního sportování, v roce 1981, aniž by ošidila
a zameškala cokoliv jiného, jí udělal čáru přes
další sportovní plány úraz. Z Třebařova přesídlila definitivně do Moravské Třebové, kde
se v roce 1983 zapojila do práce s mládeží.
Helena Šenkýřová běhala aktivně i populární
Dětřichovský memoriál, na jehož pořádání už
desetiletí spolupracuje. Své bývalé souputníky z branného sportu organizuje při setkávání
KSR cupu. Ptáte se, co má ráda? „Ráda jím,
vařím, peču, recituji a zpívám, tancuji nebo jen
tak chodím nazdařbůh. Mám ráda lidi, s nimi je
život přece krásný!“
Veterán obojživelný aneb Bedřich Doseděl
osmdesátiletý (1932)
Rodák z Čunína žije v Moravské Třebové již 62
let. Velký počet z nich zasvětil aktivnímu sportování v barvách místních týmů. Dnes ho vídáte
pravidelně na každém hokeji, na každém fotbalu. Bedřa, jak mu říkali kamarádi, také vzpomíná na vše okolo sportu; jak v šedesátých letech
společnými silami budovali ledovou plochu,
zdarma stavěli tribunu odkoukanou v Konici…
Dcery dodnes výrazně inklinují ke sportu, vnoučata nevyjímaje. Dcera Bedřiška Schneiderová
se stala v minulosti 3x sportovcem města – v letech 2002, 2005 a 2009. „Sport mi nabídl mnohé  - přátelství zajímavých lidí, nezapomenutelné
zážitky a hlavně mě naučil věčnému optimismu.
Pokud se mi v tuto chvíli  dostalo této cti, s úctou
na všechny své sportovní souputníky vzpomínám. Měl jsem možná větší štěstí, oni mnohdy
větší talent. V tom směru je mé  ocenění i jejich
zásluha…“ Bedřich Doseděl se právem zařadil
do galerie těch skutečně zasloužilých.
(mt)

mládež, dospělí a trénér a funkcionář. Mezi vyhlášenými jmény nechybějí už od začátku konání ankety
ani laureáti ocenění za dlouholetý přínos moravskotřebovskému sportu. Ocenění Sportovní osobnost si
letos odnesli hned tři. U příležitosti životních jubileí je obdrželi Helena Šenkýřová a Bedřich Doseděl, následováni dlouholetým propagátorem stolního tenisu Jindřichem Peškarem. Jejich drobné
medailony si můžete přečíst na této straně pod čarou.
Vítězi ankety Sportovec roku 2011 města Moravská
Třebová se stali v kategorii mládež tenistka Hana
Hájková, v kategorii dospělých atlet Michael Havlík. Za nejlepšího trenéra považují moravskotřebovští sportovní fandové Daniela Mačáta, trenéra
reprezentantů v travním lyžování. Ten se také stal
absolutně nejúspěšnějším sportovcem, tedy osobností, jíž respondenti ankety dali nejvíce hlasů, a to
269. Ocenění starosty města za mimořádný sportovní výkon v r. 2011 získaly kolektivy: hokejový
oddíl HC Slovan Moravská Třebová, muži, vítěz
krajské ligy, volejbalový oddíl TJ Slovan, starší žákyně, vítěz krajského přeboru a atletický oddíl AK
Moravská Třebová, vítěz krajského přeboru s postupem do 2. ligy.
Dagmar Zouharová

Výsledky ankety
Sportovec roku 2011

na konci řádků je počet získaných hlasů
Nejlepší sportovec – kategorie mládež:
1. Hájková Hana (2002) – tenis – 201
2. Zemach Stanislav (1994) – hokej – 196
3. Tesolin Riccardo (2003) – stolní tenis – 185
4. Rotterová Aneta (1996) – cyklistika – 79
5. Komoň Jakub (1993) – fotbal – 62
6. Mačát Václav (1999) – travní lyžování – 52
Nejlepší sportovec – kategorie dospělí:
1. Havlík Michael (1988) – atletika – 267
2. Kodešová Iva (1973) – tenis – 150
3. Orálek Dušan (1974) – cyklistika – 125
4. Koláček Miroslav(1980) – hokej – 118
5. Riemer Tomáš (1991) – stolní tenis – 66
6. Petr Havlík (1968) – kulturistika – 51
7. Strouhal Jiří (1983) – fotbal – 37
8. Kolouch Lukáš (1991) – travní lyžování – 25
Nejlepší trenér, funkcionář:
1. Mačát Daniel (1970) – travní lyžování – 269
2. Komoň Martin (1966) – fotbal – 208
3. Klacl Jan (1958) – hokej – 159
4. Libor Hós (1972) – tenis – 48

Město Moravská Třebová

strana 4 / březen 2012

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Nadační fond Moravskotřebovské varhany
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás informovali o aktivitách
Nadačního fondu na obnovu moravskotřebovských varhan za poslední období. 20 ledna 2012
byl zorganizován Den otevřených dveří ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. V interiéru kostela bylo instalováno šest informačních
panelů, na kterých byly umístěny fotografie dokumentující stav varhan před rozebráním, poté
v rozebraném stavu složené ve varhanářské
dílně Organy v Kutné Hoře (na snímcích bylo
zřejmé, v jak devastovaném stavu se některé
části nástroje nacházely) a poté dokumentace
z druhého kontrolního dne – stav jednotlivých
dřevěných i kovových částí nástroje po restaurátorském zásahu, již zabalené a přichystané
k opětovnému instalování. Celý den od 9 do 14
hodin byli přítomni členové NF, kteří návštěvníkům odpovídali na dotazy a podávali komentář.
Bylo možno vstoupit i na kůr a prohlédnout si
prázdnou varhanní skříň. Návštěvníci též mohli vidět nově zhotovené píšťaly ze slitiny cínu
a olova, které stojí v dřevěných stojanech v bočních kaplích farního kostela a čekají na svůj čas,
kdy se budou moci naplno rozeznít. Po celý den
v prostoru kostela zněla varhanní hudba z nově
vydaného CD, zachycujícího autentický zvuk
varhan těsně před rozebráním. Toto CD, na kterém spolupracovali varhaník J. Gottwald, L. Pudilová, K. Dostálová-Hloušková a moravskotřebovský chrámový sbor, bylo vydáno na podporu

Fotosoutěž
Komise památkové péče vyhlašuje 14. ročník oblíbené fotosoutěže
Moravská Třebová jak ji neznáme.
Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho
města novými pohledy, v proměnách času,
za rozmanité hry světel nebo v proměnlivé
kráse ročních období.
Prioritní je obsah, neotřelost snímku.
Umělecká kvalita dle ambicí autora. Lze
využít i tématu Památky v přírodě, neobvyklé reálie v okolí města. Vítány budou
rovněž reportážní snímky zachycující běžný život ve městě.
Zúčastnit se mohou fotoamatéři i profesionálové z Moravské Třebové i odjinud.
Snímky o rozměru minimálně 13 x 9 cm,
barevné i černobílé, odevzdávejte do
31. srpna 2012 do kanceláře muzea. Větší
snímky jsou vítané.
Odborná porota vyhodnotí tři nejlepší
autory, kteří budou vyhlášeni a oceněni
na vernisáži výstavy Moravská Třebová
jak ji neznáme, pořádané tradičně v září
v rámci Dnů evropského dědictví. Snímky nejlepších tří oceněných tvůrců budou
ponechány v archívu muzea. Zachyťte i vy
neopakovatelé okamžiky, prchavou krásu
našeho města. Komise památkové péče

aktivit NF jako dárek a poděkování jednotlivým
dobrovolným dárcům příspěvků na opravu varhan. CD budou nadále k dispozici u členů NF
i na dalších benefičních aktivitách. Návštěvního
dne se zúčastnili vzácní hosté. Hejtman Radko
Martínek využil této příležitosti a informoval se
o postupu restaurátorských prací, též zástupce
města Moravská Třebová místostarosta Václav
Mačát přišel hned po ránu mezi prvními, setkal
se na místě se zástupcem farnosti P. Františkem
Urigou a technickým administrátorem Antonínem Nádvorníkem. Bohužel z moravskotřebovských firem, které NF oslovil a pozval rozeslanými dopisy, se nezúčastnili zájemci ve větším
počtu. Na akci bylo možno uzavřít darovací
smlouvu vázanou s příslušným vloženým obnosem na účel oprav. Přispěli též mnozí drobní
dárci.
Výsledek – součet finančních darů: p. Knolová 2.000 Kč, p. Václav Šnajdr 800 Kč, p. Jiří
Šejnoha 1.000 Kč, Ing. F. Vrbovský 1.000 Kč,
manželé Kryštofovi 2.000 Kč, Bratr Ivan Židlík 2.600 Kč, p. Novotný 10.000 Kč, sbírka do
kasičky NF činila 6.068 Kč. Na účet NF byl
připsán finanční dar od firmy OR-CZ, s. r. o.,
v hodnotě 30.000 Kč. Všem dárcům upřímně
děkujeme. Velký dík patří i subjektům, které
podpořily konání Dne otevřených dveří, zvláště České poště se sídlem v Mor. Třebové za
roznesení zvacích dopisů a ZUŠ Mor. Třebová
za zapůjčení výstavních panelů. Rádi bychom
upozornili na další akce, které se v letošním
roce budou konat pod hlavičkou NF: 15. dubna
- varhanní koncert Ludmily Mackové (studující varhanní hry na AMU v Brně), v klášterním kostele. V září to bude v klášterním kostele
varhanní koncert Aleny Michálkové, varhanice
z pražské Lorety a dlouhodobé spolupracovnice NF. Nadační fond Moravskotřebovské varhany

Aktuality z města

Domov pro seniory
informuje
Košilkový bál
Plesová sezóna propukla i u nás v Domově pro
seniory. Jeden takový společenský bál máme.
Je to netradiční bál – Košilkový. Muži hledají
ve skříních to nejpříhodnější flanelové pyžamo
a řeší dilema, jestli raděj proužek, kostičku nebo
jednobarevné. Vázanka k tomuto ležérnímu oděvu není povinná. Ženy se strojí do svých nejlepších nočních košilek s kraječkami, volánky i bez
nich. Všichni upravení a natěšení se v lednu po
roce znovu a rádi účastní „Košilkového bálu“,
který probíhá přímo v prostorách Domova.
K tanci těmto pyžamům a košilkám hraje kapela
Menhir.
Realizační tým Domova pro seniory
Recitál Lubomíra Snášela
Mrazivé odpoledne 1. 2. 2012 obyvatelům domova zpříjemnil recitál lidových písní i vlastní
tvorby Lubomíra Snášela, kterému touto cestou
děkujeme a těšíme se na další příjemné chvíle.
Realizační tým Domova pro seniory

Poděkování
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov
a všichni její členové by chtěli poděkovat
městu Moravská Třebová za poskytnuté
finanční příspěvky na činnost oddílu a její
materiálně technické zabezpečení. Tyto finanční prostředky byly použity na provoz
družstev žáků a mužů a na nákup techniky
pro úpravu hrací plochy. V této souvislosti
bych chtěl obzvláště poděkovat starostovi Miloši Izákovi a místostarostovi Pavlu Brettschneiderovi za vstřícný přístup
a rychlé řešení svízelné situace při pořízení
nového traktůrku na sekání hrací plochy.
Jaroslav Hanák, hospodář oddílu Tj Sokol Boršov

Na dni otevřených dveří se sešli zástupci města i farnosti – zleva František Uriga, Václav Mačát
a Antonín Nádvorník, děkanát Svitavy			                                       Foto: archív

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz
Vylepování plakátů a jiných sdělení
Vážení, nepleťme si skleněné výplně telefonních
budek, autobusových zastávek nebo třeba sloupy
veřejného osvětlení, plochy stěn kontejnerů a další
místa, kam se dá cokoliv nalepit, s plochami, které
jsou ve městě pro účel vylepování plakátů zřízeny.
Výlepové plochy jsou ve městě určeny právě k tomuto účelu a je třeba být si vědom, že v případě vylepení takových materiálů mimo tyto plochy, může
být mnohem dražší, než-li poplatek za vylepení na
plochách k tomu určených. V souladu s přestupkovým zákonem se totiž jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně pak znečištění veřejně
prospěšného zařízení, které může v tomto případě
přestupce přijít až na 1.000 Kč. Tato lacinější alternativa pouze v případě uzavření takového přestupku
na místě samotném, tedy se strážníky nebo policisty. Pokud ovšem takto přistižená osoba řešení na
místě odmítne, u správního orgánu obce hrozí sankce daleko vyšší a dokonce v některých případech
s příplatkem za správní řízení.
Dluhy
Někdy i horkokrevnost a pocit nespravedlnosti nás
donutí k věci, které bychom se jinak nedopustili.
Ovšem není možné se protiprávně domáhat spravedlnosti. To bohužel náš právní systém nepřipouští.
Dnes se musíme řídit pravidly, které jsme si jako
společnost nastavili. Bohužel jsou někdy v rozporu
s jednoduchostí samotného řešení, někdy stojí i proti zdravému lidskému rozhodnutí, ale tak je to nastaveno. Nákup pořízený dne 15. 2. v jedné z prodejen
v Moravské Třebové odmítal zaplatit muž z nedaleké vesničky Koruna. Ten přijel jako běžný zákazník
s požadavkem na vydání zboží, a když mělo dojít

k samotnému uhrazení požadovaného obchodního
artiklu, nastal malý zádrhel. Tento zákazník oznámil, že nic platit nebude, jelikož mu majitel prodejny už nějakou dobu dluží jistý finanční obnos, a tak
se údajně dohodli, že si vybere zboží v dané hodnotě, a to si odveze. To se bohužel u provozovatele
prodejny nepotvrdilo, proto byli na místo přivoláni
představitelé zákona. A jak výše zmíněno, bohužel
takový způsob proti vůli prodávajících zaměstnanců, by se dal hodnotit přinejmenším jako přestupek.
Ale do hodnoty 5.000 Kč, a ta byla v tomto případě
značně překročena. Takže pokud by na místě nedošlo k dohodě, byla by celá záležitost postoupena
PČR jako podezření ze spáchání trestného činu.
Rotvailer
Před osmnáctou hodinou dne 15. 2. bylo na linku
156 oznámeno, že na frekventované ulici Svitavské
v okolí místního parku se potuluje velký pes a pobíhá za kolem jdoucími lidmi. Strážníci ihned vyjeli
na uvedené místo se snahou zabránit nejhoršímu.
Na místě skutečně našli zmateně pobíhajícího velkého rotwailera. Strážníci v Moravské Třebové si
i v takových případech umějí poradit. A nejen odbornost získaná školením a výcvikem, ale i místní
znalost a letitá praxe ostřílených šerifů je dovedla
až k majiteli psa. Povel „k pánovi“ udělal z nebezpečně vyhlížejícího dravce, bránícího si svoji večeři v podobě kelímku od Ramy, zřejmě nalezeného
psem někde u kontejnerů, vrčícího ve snaze ubránit
si svoji kořist, doslova poslušného beránka, který
policisty zavedl až ke dveřím neopatrného páníčka.
Ovšem zůstává otázkou, zda-li je následná sankce
za spáchaný přestupek skutečně v takovém případě dostačující v porovnání s tím, co dnes a denně
vídáme na obrazovkách
televizorů a co se vlastně
mohlo odehrát i v Moravské
Třebové.

9:00–12:00 a 13:30–17:30 hod.

A zase bezdomovci
S nástupem zimních měsíců jsme určitě všichni pocítili značný pokles problému zvaný bezdomovci, a to
hlavně díky ochotě a laskavému srdci muže, který
dokázal mnoha lidem bez
přístřeší poskytnout teplo
a střechu nad hlavou alespoň v zimních měsících. Ale
i tak se stále najdou osoby
bez cíle se potulující ulicemi
města, hledajíce zdroj obživy nebo alespoň trochu tep-
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la na zahřátí. Strážníci mají za úkol zejména v těch
nejmrazivějších dnech a nocích v zimních měsících kontrolovat ulice i s cílem zabránit případnému umrznutí těchto osob. A zatím se úspěšně daří,
ale tyto osoby se taky umí patřičně odvděčit. Jinak
tomu nebylo 13. 2., kdy jeden z potulujících se bezdomovců prohledával kontejnery na ulici Mlýnské,
což lze přehlédnout, ale když místo opustil, zbyla po
něm spoušť. Převrácené kontejnery, v celém okolí,
původně pěkně uklizeném, se povalovaly odpadky
vysypané z kontejnerů. A když tohle muži, kteří
mimo jiné dohlížejí i na veřejný pořádek ve městě
spatřili, podle podaného popisu dohledali výtržníka,
dovedli ho zpět na místo a donutili celé okolí uvést
do původního stavu. Když není možné z takových
osob získat peníze z udělené blokové pokuty, které
by zcela jistě následně posloužily jako investice do
úklidu takových míst, alespoň se výtržník naučí vážit si svého okolí a práce druhých.
Prevence kriminality
Město Moravská Třebová podporuje bezpečnost
obyvatel ve městě a účinnou prevencí předchází
páchání trestné činnosti. V roce 2011 se opět investovaly nemalé prostředky do prevence kriminality,
a to jak z hlediska sociální prevence, tak i z pohledu
prevence situační. I přes nepříznivou ekonomickou
situaci, která se dotýká nejenom našeho města, se
podařilo vyčlenit nemalé finanční prostředky, bez
kterých by nebylo možné dané projekty realizovat.
Opět proběhla investice do kamerového systému,
který byl rozšířen o další kameru a celý systém
byl nově připojen na speciální server, který dokáže
ukládat záznam na více jak 30 dní. V současné době
tedy město nepřetržitě monitoruje celkem 7 kamer.
A to se na letošní rok chystá další nemalá investice.
Kamerový systém by měl být rozšířen o další kameru, která bude monitorovat nejen park u místního
muzea, ale také by mělo dojít k rozšíření systému
o dohledové pracoviště na Obvodní oddělení PČR.
Dále se městu daří neustále rozšiřovat Pult centrální ochrany, prostřednictvím kterého je nabízeno
nadstandardní zabezpečení majetku občanů města.
V oblasti sociální prevence je nutné zmínit alespoň
investice, které se úzce dotýkají předcházení páchání přestupkové a trestné činnost osob mladších 18
let. Skupina prevence kriminality u městská policie,
která vznikla v loňském roce, pracuje s dětmi z mateřských škol, až po mládež na středních školách.
Dále byla již před několika lety navázána spolupráce s OS Bonanza se sídlem ve Vendolí u Svitav, kam
jsou převáženy vytipované děti ze základních škol,
kde procházejí sociálně terapeutickým programem
zaměřeným na problematiku dnešní mládeže. Když
sečteme veškeré výdaje, které město investovalo do
kolonky nazvané prevence kriminality, dostaneme
se na částku dosahující hodnoty téměř 300.000 Kč.
A to se v letošním roce plánuje zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, na jehož provozu
se bude město podílet částkou téměř 200.000 Kč.
Karel Bláha, velitel městské policie

Městská organizace KSČM Moravská Třebová
si Vás dovoluje pozvat na

SPOLEČENSKÝ VEČER
u příležitosti MDŽ

dne 10. března 2012 v 19:30 hodin v sále Na Písku.
K tanci a poslechu hraje hudba p. Beyera

Čtvrtek 29. 3.: 8:00–12:00 a 13:00–15:00 hodin.

Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum,
nám. TGM 33

Občerstvení zajištěno
Vstupné: 50,- Kč i s místenkou
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky
vráceny do prodeje.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Alvin a Chipmunkové 3 (USA)
7. 3. středa, 17:00, vstupné 60 Kč

Režie: Mike Mitchell
Animovaný/Komedie/Rodinný/Hudební/, 87 min.

Anonym (VB/Německo)*
12. 3. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč

Režie: Roland Emmerich, hrají: Vanessa Redgrave,
Rhys Ifans, Joely Richardson, David Thewlis ad.
Drama/Thriller, 130 min.

Perfect Days - I ženy mají své
dny (ČR)
14. 3. středa, 19:00, vstupné 70 Kč

Režie: Alice Nellis, hrají: Ivana Chýlková, Zuzana
Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol,
Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček, ad.
Komedie, 108 min.

Auta 2 (USA)

17. 3. sobota, 14:00, vstupné 70 Kč

Režie: John Lasseter, Brad Lewis
Animovaný/Komedie/Dobrodružný/Rodinný, 106 min.

Vyměřený čas (USA)*

19. 3. pondělí,19:00, vstupné 60 Kč

Režie: Andrew Niccol, hrají: Justin Timberlake,
Amanda Seyfried ad.
Sci-Fi/Thriller/Akční, 109 min.

Kocour v botách (USA)

21. 3. středa, 17:00, vstupné 70 Kč

Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Fantasy, 90 min.

Modrý tygr (ČR)

26. 3. pondělí, 17:00, vstupné 70 Kč

Režie: Petr Oukropec, hrají: Linda Votrubová,
Jakub Wunsch, Barbora Hrzánová, Jan Hartl ad.
Rodinný/Komedie, 90 min.

Mission Impossible – Ghost
Protocol (USA)*
28. 3. středa, 19:00, vstupné 60 Kč

Režie: Brad Bird, hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner,
Simon Pegg, Paula Patton, Michael Nyqvist ad.
Akční/Dobrodružný/Thriller, 133 min.

Kulturní centrum
Eliščiny pohádky (pohádka)

1. 3. čtvrtek, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné 30
Kč (v prodeji již od února)

Loutková pohádka o skřítcích, vílách, přírodě,
lásce, ale i o drakovi. Divadelní scéna vytvořená ze
staré školní lavice, starých strojů, pomocí kterých
lze vytvářet zvuky meluzíny či deště, ručně řezané
loutky, každá z jiného druhu dřeva - to vše proto, že
jedním s cílů této pohádky je učit děti a možná i nás
dospělé vnímat, poslouchat, dívat se, cítit, sáhnout
si. Třetí autorská pohádka Víti Marčíka juniora.

S tvojí dcerou ne (divadlo)

3. 3. sobota, 19:00, kinosál muzea, 350 Kč

Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské
krize a jak těžko z ní ven. Gejzír krkolomných situací,
trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající
dcery, jejího kluka a ubohého
bytaře, který přijde poctivě
krást a jen zírá, co se kolem
něj děje.
Režie: Antonín Procházka,
hrají: Petr Nárožný, Naďa
Konvalinková, Týna Průchová, Pavel Kikinčuk, Viktor
Limr, Antoním Procházka, Zuzana Slavíková ad.

Čadílci aneb ten dělá to a ten
zas tohle (výstava)

24. března – 15. dubna, výstavní síně na zámku

Vernisáž: sobota 24. března od 16:30 hod.
Úvodní slovo: Jaroslava Čadílková, hudební program:
Kateřina Čadílková a Daniel Čermák.

Kašpárek a čerti (pohádka)

27. 3. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné 20 Kč

Pohádkové divadelní představení pro nejmenší
diváky, v podání divadelního souboru J. K. Tyla
Moravská Třebová.

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

Stálá expozice

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Nová nabídka novotisků leptů
Rudolfa Mathera

V muzeu je od února opět možno zakoupit lepty Rudolfa
Mathera (novotisky zhotovené v dílně Jana Maulera)
s moravskotřebovskými a dalšími oblíbenými motivy.
Cena jednoho novotisku na ručním papíře je 120 Kč.

Připravujeme:

Stálá expozice Holzmaisterovy sbírky bude od
1. dubna do 18. května z důvodu reinstalace
uzavřena.
Na 13. duben je plánováno slavnostní otevření
stálé expozice věnované dílu Františka
Strážnického. Od 14. do 19. května proběhne
v muzeu Týden se starým Egyptem.

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

Otevřeno: listopad–březen – pouze pro skupiny minimálně 8
osob. Nutné se předem objednat s několikadenním předstihem.

Stálá expozice

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

Zahájení zámecké sezóny

31. 3. sobota, od 10:00 hod., zámecké nádvoří
podrobnosti naleznete na plakátech

Kultura, pozvánky

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Březen 2012

2.3. Brusinková Party – Dj Shirak
3.3. Star Dance Night – Dj Maty
9.3. JIM BEAM Party – Dj Maty
10.3. Dance Party Mix – Dj J.M.X.
Vychutnej si v akci vše co najdeš na baru s brusinkovou příchutí!

Současné i léty prověřené hudební hvězdy do vašich uší

Super akce na baru - Jim Beam za 30 Kč a k tomu spousta dárků.

Super akce na baru - Jim Beam za 30 Kč a k tomu spousta dárků.

SVATÝ PATRICK S KAPELAMI

16.3. CLAYMORE A CHEERS!
Přijďte si užít pravý irský večer s kapelami hrajícími irskou a keltskou
hudbu nejen na tradiční nástroje. Vychutnejte si pravou irskou whisky
TULLAMORE DEW v akci stejně jako výborné irské pivo GUINESS!!!

17.3. Svatý Patrick s RÁDIEM HANÁ – Dj Mirek Karásek
23.3. VYPSANÁ FIXA
24.3. Amundsen Party – Dj Shirak
Tento den budeme v klubu pokračovat v oslavách Svatého Patricka. Tullmore Dew
poteče proudem. Můžete se těšit na spoustu dárků a skvělou muziku.
Koncert kultovní kapely
s vynikající klubovou show.

Dejte si vodku Amundsen za 25 Kč na baru a potěš se výhrami.

STAGE
30.3. D’N’B
KATCHA + MC KATRIN / SAYKO / MURTE / TEMPA / FODY b2b KANI
31.3. MILLENIUM RETRO – Dj Mike
Nažhavte se na pořádnou d’n’b masáž s rumy Havana v akci!

Litomyšl

pá 23. 3. 2012 - so 24. 3. 2012
Svitavský Fanda 2012
Fabrika Svitavy
čt 29. 3. 2012 19:00
Benefiční koncert Leony Machálkové
Fabrika Svitavy

Svitavy

so 11. 2. 2012 - ne 8. 4. 2012
Jarní očista velikonoce přichystá
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce - muzeum

so 3. 3. 2012 19:00
Společenský večer Magdaleny Dobromily Rettigové
Smetanův dům - malý sál
pá 24. 2. 2012 - ne 25. 3. 2012
Reminescence obrazy, grafiky a fotografie Vladimíra Vícha a Milana Dvořáka
Regionální muzeum v Litomyšli
so 3. 3. 2012 9:30
„Zimní liga házedel IV. kolo - 32. ročník“
Svitavy - Louka u motorestu „U Jelena“ při
silnici směr Litomyšl
ne 4. 3. 2012 19:00
Národní divadlo Brno/Divadlo Reduta: Korespondence V+W
Fabrika Svitavy
út 20. 3. 2012 19:00
Robert Křesťan & Druhá tráva
Fabrika Svitavy

Polička

Vysoké Mýto
čt 16. 2. 2012 - so 31. 3. 2012
Čechomor Tour 2011 - výstava
Vysoké Mýto
čt 16. 2. 2012 - so 31. 3. 2012
Otisky okamžiků - výstava
Vysoké Mýto

Vypsaná Fixa v hudebním klubu Duku Duku
23. 3. 2012 poctí svou návštěvou Moravskou Třebovou kapela Vypsaná
Fixa, která začátkem října 2011 vydala svoje nové CD Detaily. Aby toho
nebylo málo, tak kapela nahrála ještě titulní píseň k filmu Bohdana Slámy
Čtyři slunce a pod stejnojmenným názvem vyjíždí i na své letošní turné.
Režisér Bohdan Sláma oslovil Vypsanou Fixu ohledně hudební spolupráce
ještě před natočením filmu Čtyři slunce. „Pozval jsem Márdiho na konkurs
na roli, kterou teď hraje Jarda Plesl. Byl tak dobrý, že by zastínil ostatní,
tak jsem mu raději nabídl, ať složí ústřední píseň, nakonec vzniklo
písniček víc,“ přibližuje s úsměvem Sláma. Vypsaná Fixa nakonec spíchla
songů pět – čtyři jsou nové, tou poslední je starší píseň Benzínka a to vše
a ještě mnohem víc vám kapela naservíruje se svou typickou energickou
show přímo ve vašem oblíbeném hudebním klubu Duku Duku.

Den svatého Patricka s kapelami Claymore a Cheers! v Duku Duku
Dne 16. 3. 2012 se uskuteční v hudebním klubu
Duku Duku netradiční akce spojená s oslavami
oblíbeného irského svátku Dne svatého Patricka. V tento den k nám zavítají vynikající kapely

hrající irskou a keltskou hudbu nejen na tradiční nástroje. Tvorba kapely Claymore se nese
v duchu gaelic-rocku inspirovaného skotskou
a irskou hudbou, okořeněného o specifický
zvuk skotských dud. Kapela vystupuje v tradičních skotských kiltech
a přiváží spoustu skvělé zábavy.
Kapela Cheers! v nástrojovém složení basa, bicí, akordeon, whistle,
housle, kytary a zpěv se může pyšnit energickou hudbou na pomezí
folku a rocku. Pravou irskou atmosféru podpoří oblíbená irská whisky

Tullamore Dew za super ceny. Můžete se těšit
na spoustu dárků. Stejně tak si přijďte vychutnat světově proslulé irské pivo Guiness.

Hvězdárna už druhým rokem pořádá
programy především pro školní mládež
Hvězdárna pojmenovaná po Boleslavu Teclovi, který se v minulosti významně zasloužil o její založení a činnost, je již druhým rokem díky DDM
Moravská Třebová opět zpřístupněna
veřejnosti. Provoz sice omezuje rekonstrukce a nedostatečné vybavení,
přesto se nám podařilo získat si přízeň návštěvníků, zejména dětí, protože při přípravě programu věnujeme
pozornost právě jim. Jen pár dní před
zimním slunovratem 2011 se k nám
například vydala už potřetí třída paní
učitelky Faktorové z II. ZŠ Palackého,
tentokrát večer, v doprovodu rodičů
a prarodičů. Připravili jsme prohlídku
hvězdárny s výkladem o astronomic-

ké pozorovací technice, soutěže s astronomickou
tématikou a výklad o sluneční soustavě. Asi nejočekávanější byla část okukování hvězdné oblohy
pomocí různých přenosných astronomických dalekohledů na louce před hvězdárnou. Pozorování oblohy se nám však nevydařilo. Počasí se navzdory
přání všech přítomných neumoudřilo a neobdarovalo nás ani jedinou dírou v oblacích. Nevadí, astronomové vždy byli obrněni trpělivostí. Až k nám
přijde tato skupina dětí znovu, snad se nám podaří
prohlédnout si objekty blízkého i vzdáleného vesmíru živě, ne jen na fotografiích. A třeba je také překvapíme pokrokem v rekonstrukci hvězdárničky,
neboť naším cílem je zařadit hvězdárnu Boleslava
Tecla mezi ta místa ve městě Moravská Třebová,
kde se setkávají lidé s lidmi, generace s generacemi a navíc lidé s hvězdami. Dagmar Jarošová
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Školy informují

Žáci 4. a 5. tříd z Kostelního náměstí na horách
Celé Vánoce jsme se těšili
na svůj první lyžařský kurz,
který proběhl v lednu ve Zdobnici v Orlických horách. V Moravské Třebové žádný sníh
nebyl, a tak jsme ho celou cestu autobusem nedočkavě vyhlíželi. Dočkali jsme se a nakonec ho
bylo skoro metr. Chata Slunečná byla nádherná.
Na pokojích jsme mohli být se svými kamarády,
ale museli jsme si je uklízet, protože se pokoje
každý den bodovaly. Lyžování jsme si všichni
užívali, někteří šli hned na vlek, další začínali
v lyžařské školičce. Na konci kurzu byli z nás
všech lyžaři! Spoustu legrace jsme zažili také při
lopaťáku, stavění staveb ze sněhu a když jsme
šli v noci bobříka odvahy. Na chatě v době volna
jsme hráli různé hry, turnaje a poslední den byl
karneval. Odjížděli jsme s tím, že za rok se sem
všichni určitě vrátíme!
Žáci 4. a 5. tříd

Radost vyjádřená
tancem
Ve čtvrtek 19. ledna pozvala Základní umělecká škola Moravská Třebová veřejnost na
taneční vystoupení dětí a mládeže.
Možná si řeknete, že na akce ZUŠ chodíte
pravidelně. Vždycky je příjemné vidět, jak
se další generace má k světu. Ale tohle byla
pod vedením pana učitele Machálka nečekaná, náročná a kvalitní přehlídka dětské
radosti, spontánnosti, chuti ukázat rodičům
a všem hostům, co se za půl roku dá naučit
a zvládnout. Nejmenší děti celkem osmkrát
předvedly veselé tanečky, bylo vidět, že vystupují rády, lehce a bez námahy si v sále
a na jevišti hrály. Ani starší mládež svá vystoupení rozhodně na lehkou váhu nebrala,
jejich tančení znamenalo hodiny a hodiny
práce a bylo to vidět. Když jsem se dívala,
kolik tanečníků se kolem učitele otáčí a nechybí jim televize, ani počítač, najednou mi
bylo moc hezky. Přece jen jsou děti, ať malé
nebo ty odrostlejší, se smyslem pro krásu!
Chtějí se učit a chtějí něco dokázat a to je
moc dobře! Za tenhle pocit vám, pane učiteli, patří naše poděkování.
Ivana Krejčí

Žáci posledních dvou ročníků prvního stupně ZŠ Kostelní náměstí si užili sněhu i legrace  Foto: Mgr. Eva Šařecová

Novinky z „Křižovatky“

Tentokrát se zaměříme na úspěchy žáků druhého
stupně. Děvčata z 9. třídy Michaela Ledvinková
a Kristýna Hlavová zabodovala v 5. ročníku soutěže Hledáme mladého chemika, kterou pořádala SPŠCh v Pardubicích. V kategorii Nejlepší
projekt jsme se ze 14 zúčastněných škol umístili
na nádherném 4. místě.
Žákyně Klára Minarčíková, Hana Hoangová,
Alena Košťálová a Kristýna Hlavová postoupily
do okresního kola biologické olympiády, které
se bude konat v březnu a dubnu v DDM v Li-

Pětice úspěšných žákyň druhého stupně základní
školy v ulici ČSA                              Foto: archív

Nabízí absolventům 9. tříd základní školy ve školním roce 2012/2013

Obor vzdělávání TECHNICKÉ LYCEUM
Škola je určena především mladým lidem se zájmen o přírodní vědy,
informatiku a cizí jazyky.
Obsah i metody výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi mohli
pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany.
Přihlášku pro přijímacího řízení podává uchazeč řediteli VSŠ a VOŠ MO
do 15. března 2012.
VSŠ a VOŠ MO:

tel. 973 274 205; 973 274 242; 973 274 254
Email: info@vsmt.cz, www.vsmt.cz

tomyšli. Holky budou muset prokázat znalosti
v oblasti mezidruhových vztahů v přírodě. Všem
děkujeme za reprezentaci a budeme držet pěsti
při zdolávání dalších úkolů. Vyučující 2. stupně

Okénko pro ZUŠ

První polovina školního roku nám všem velice
rychle utekla a druhá polovina byla v naší ZUŠ
zahájena v soutěžním duchu. V pondělí 6. února,
hned po pololetních prázdninách, se vydalo několik
našich žáků do Svitav, kde se konalo okresní kolo
soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na
dechové nástroje a 21. února do Litomyšle, kde
soutěžili mladí zpěváci a zpěvačky. A jak úspěšně
reprezentovali naše město a ZUŠ? Posuďte sami:
Zobcové flétny
Hana Křetínská
I. místo s postupem
Zdeněk Šlezar
I. místo s postupem
Monika Rašková
I. místo s postupem
Jiří Kodeš
I. místo s postupem
Barbora Klegerová
I. místo s postupem
František Klouda
II. místo
Anna Cvrkalová
II. místo
Příčná flétna
Alena Jílková
I. místo
Klarinet
Rostislav Abraham
I. místo s postupem
Trubka
Martin Černý
II. místo
Pozoun
Jan Gečnuk
II. místo
Sólový zpěv
Josef Haas
I. místo
Jana Haasová
II. místo
Michaela Přibylová
II. místo
Magdalena Kužílková II. místo
Vít Pavelka
III. místo
Barbora Dostálová
III. místo
Kateřina Čejchanová III. místo
David Vykydal
III. místo
Marie Lišková
III. místo
Michaela Přidalová
Čestné uznání
Martina Koudelková
Čestné uznání
Marie Trunečková
Čestné uznání
Z výše uvedených výsledků jistě všichni souhlasíme s tím, že žáci ZUŠ reprezentovali školu
i město velmi úspěšně a patří jim zasloužený dík
a pochvala. Žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům, postupujícím přejeme pevné nervy a štěstí
v krajském kole a do budoucna všem žákům i pedagogům přejeme mnoho dalších úspěchů.
Rádi bychom Vás též pozvali na pravidelné Podvečery s múzami, konané ve dnech 8. 3. a 29. 3.
v 17: 30 v Komorním sále naší ZUŠ. Těšíme se na
vaši účast.
Základní umělecká škola

Z historie
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O uměleckých sklonech a zálibách moravskotřebovských továrníků
V Moravské Třebové se narodila nebo zde alespoň nějakou dobu žila řada umělců. Zajímavé
osobnosti, zabývající se – pasivně nebo i aktivně – uměním, však můžeme najít také v rodinách
majitelů moravskotřebovských textilních továren.
Ať už tyto rodiny žily v Moravské Třebové nebo
třeba ve Vídni, měly své místo v ekonomickém
i společenském životě našeho města a mohly zde
uplatnit své umělecké sbírky, případně i vlastní
umělecké nadání.
Rodina Schurova, Mautnerova
a Goldschmidova
Moritz Schur se postupně stal majitelem několika moravskotřebovských textilních továren a dalších nemovitostí, žil však ve Vídni. Jeho manželka Eugenie pocházela z nesmírně významné
podnikatelské rodiny Mautnerovy. Na rozdíl od
rodiny Mautnerovy zůstali Schurovi věrni židovské víře. Obě rodiny však měly podobný životní
styl, typický pro bohatou buržoazii usazenou na
počátku století ve Vídni. Tak nacházíme o Moritzi Schurovi, který v souvislosti s historií moravskotřebovského textilního průmyslu vystupuje
spíše jako velmi pragmatický podnikatel, zmínku
v souvislosti se soudobým uměním, resp. uměleckým řemeslem: objevuje se jako objednatel servisu spolu se svou švagrovou Jenny Mautnerovou
– šlo o svatební dar pro její dceru Käthy, stříbrný kávový servis z Wiener Werkstätte, vyrobený
podle návrhu Josefa Hoffmanna v roce 1906 jen
v jediném exempláři pro tuto příležitost. Jenny
Mautnerová, manželka Isidora Mautnera, jednoho z největších textilních podnikatelů Rakouska, ale také akcionáře moravskotřebovské firmy
„Samt- und Seidenweberei A. G., vormals Rudolf
Reichert und Söhne“, byla sběratelkou umění.
Vysoko ceněna prý byla její sbírka biedermeieru, ale také sbírka soudobých výrobků Wiener
Werkstätte. (Wiener Werkstätte, uměleckořemeslné dílny založené Josefem Hoffmannem, Kolomanem Moserem a Fritzem Waerndorferem, působily v letech 1903–1932. Zakladatelé ovlivnění
britským hnutím Arts & Crafts usilovali o obnovu
výtvarných i technických kvalit uměleckořemeslných výrobků. Návrhy předních designérů realizovali zkušení řemeslníci tradičními výrobními
postupy i s použitím moderních strojů.)
Mautnerovi byli mecenáši moderního umění, jejich děti se stejně jako řada dalších členů rozvětveného rodu aktivně zabývaly literaturou, hudbou, výtvarným uměním, herectvím, v jejich vile
se scházela řada osobností z uměleckých a vědeckých kruhů.
Isidor Mautner, Moritz Schur a jeho syn Johann,
ale také další moravskotřebovský továrník Albert
Mayer von Gunthof byli členy kruhu příznivců
vídeňského Domu umělců („Künstlerhaus“).
Dcera Moritze Schura Emmy a zeť Dr. Kurt Goldschmid žili v Moravské Třebové, při sčítání lidu
v roce 1921 bydleli v Schurově vile v Orlí ulici
(dnešní sídlo Policie ČR). Kurt Goldschmid se
podílel na vedení firmy, zastupoval v Moravské
Třebové svého tchána. Do sčítacího archu si však
oba manželé zapsali povolání „malíř“. V průběhu
pozdější arizace židovského majetku byla v jejich
bytě zabavena celá řada uměleckých předmětů,
které si pak rozebrali jednotliví říšskoněmečtí
funkcionáři, oficielně pro své moravskotřebovské úřadovny. Jediným přímým dokladem vlastní umělecké tvorby manželů Goldschmidových
je grafický list podepsaný „Kurt Goldschmid“,
uchovaný v muzejní sbírce.

Ernst Reichert
Zatímco Emmy a Kurt Goldschmidovi se svým
malováním asi nijak výrazně neprosadili, syn
dalšího moravskotřebovského továrníka byl
opravdu úspěšným hudebníkem.
Ernst Reichert ml. se narodil jako jediný syn
Ernsta Reicherta, jednoho z majitelů továrny
„Gustav Reichert‘s Söhne“, v Moravské Třebové 13. července 1901. Už v dětství hrál mimořádně dobře na klavír. Hudební nadání měl zřejmě v genech po předcích z matčiny strany, také
jeho otec byl velký milovník hudby. Po maturitě
na gymnáziu se Ernst ml. rozhodl studovat hudbu – jeho učiteli byli Richard Stöhr, Eusebius
Mandyczevsky (který ovšem roku 1929 zemřel),
Franz Schmidt a Franz Schrecker. Zároveň studoval na vídeňské univerzitě muzikologii, roku
1926 obhájil disertační práci věnovanou Josephu Haydnovi a byl promován doktorem filozofie. Pracoval pak v essenském divadle, do roku
1930 byl ředitelem operní třídy na renomované

Kurt Goldschmid, Benátská ulice

Rudolf Steinbrecher, Barvířský domek, 1941
essenské umělecké škole („Folkwang-Schule“),
od roku 1930 do roku 1944 vedl nově zřízené
hudební oddělení městské knihovny. Po válce
se vrátil do Rakouska, nastoupil v salcburském
Mozarteu. Založil zde třídu pro studium písní,
zpěv oratorií a koncertní zpěv. Tento novátorský
počin byl velmi úspěšný a Reichert byl o čtyři roky později pozván, aby vedl stejnou třídu
na vídeňské akademii. Vedl tedy obě třídy. Přes
značné pracovní vytížení se stále věnoval hudbě
i aktivně. Byl vyhledávaným klavíristou a zejména cemballistou, doprovázel tehdejší známé pěvce Mariu Cebotari, Hilde Güden a Julia
Patzaka, se kterými jezdil na dlouhá turné po
Evropě. Hrál také pro amerického prezidenta
Trumana v průběhu jeho návštěvy Salcburku.
Na sklonku života se začal věnovat komponování a vědecké činnosti v oblasti muzikologie.
Hektický způsob života se zřejmě podepsal na
jeho zdraví – na podzim 1958 Reichert nepřežil
druhý infarkt.
Fotografující průmyslníci
Od začátku 20. století se těšila velké oblibě
amatérská fotografie. Z fotoamatérů pocházejících z podnikatelských kruhů můžeme jmenovat alespoň dva, kteří jsou zastoupeni v muzejní
sbírce fotografií. Už před první světovou válkou další člen rodiny Reichertů, spolumajitel
firmy Rudolf Reichert & Söhne Norbert, opakovaně promítal veřejnosti své diapozitivy; fotografoval na Hřebečsku i během cest po Evropě
a zabýval se už tehdy barevnou (autochromovou) fotografií. V muzejní sbírce jsou uloženy
jeho skupinové fotografie pacientů a personálu
vojenské nemocnice, která byla po vypuknutí
světové války zřízena v továrně firmy Rudolf
Reichert & Söhne v Růžové (dnešní Gorazdově) ulici.
V muzeu jsou uchovány také čtyři fotografie
pořízené v roce 1941 Rudolfem Steinbrecherem, potomkem další významné rodiny textilních podnikatelů, které zachycují malebná
třebovská zákoutí a prozrazují jisté umělecké
ambice autora.
		
-jm-
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Březen měsíc čtenářů
výstava audioknih z fondu městské knihovny
Týden čtení
5.-8. 3. 2012 - Děti čtou seniorům, senioři čtou dětem (Ch.
Dickens, B. Němcová, J. Trnka)
8.-9. 3. 2012 - Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky ZŠ ve
čtení) Maratón čtení – setkání s autory knih
14. 3. 2012 - Smutná Braunová - literárně dramatický hudební
pořad (spisovatelka P. Braunová+herečka J. Smutná) představí dva autorčiny kontroverzní tituly: Kalvárie a Klub radostí
dnešního dne. Začátek v 18:00 hod. v Rytířském sále zámku.
27. 3. 2012 - Nebe, peklo, ráj - výběr poezie pro žáky 6.-7. tříd
ZŠ, lektor Petr Šrámek
Čtenář roku 2012
29. 3. 2012 - vyhlášení Moravskotřebovského čtenáře roku
3. 3.-30.4. 2012 - Tvorba Ivany Škrancové, výstava prací letovické výtvarnice (malba na sklo, hedvábí a bavlnu).
6. 3. 2012 - Setkání s evropskou filosofií II. - Křesťanská filosofie středověku. Čtyřdílný cyklus přednášek PhDr. Pavla Petra,
druhá část proběhne ve studovně měst. knihovny od 17:30 h.
8. 3. 2012 - Babinec v knihovně … Tentokrát o paličkování,
vše o této staré technice vám sdělí, ukáže a případně naučí paní
Pavla Řeřichová. Začátek je v 17:00 hod. v městské knihovně.
21. 3. 2012 - Hrátky pro pravou a levou mozkovou hemisféru, přednáška o trénování paměti, lektorka Ing. Iva Pekníková.
Začátek je v 16:30 hod. ve velkém sále Sociálních služeb města, Svitavská ulice.
27. 3. 2012 - Pojďte s námi do světa… Konverzační večery
pro všechny, kteří si chtějí ověřit, jak se domluví v jiném jazyce. Ruština – lektorka p. Světlana Kadlecová, němčina – lektorka p. Hana Krejčová, angličtina – lektor p. Miroslav Landa
francouzština – lektorka p. Sophie Lhuillier.
Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně. Předpokládané termíny: 24. 4., 22. 5., 26. 6.
2012 (změna vyhrazena, aktualizace v MTZ).
30. 3. 2012 - Beseda se spisovatelkou Petrou Hůlovou – autorkou knih Paměť mojí babičce, Cirkus Les Mémorie, Přes
matný sklo, Stanice Tajga, Strážci občanského dobra, Umělohmotný třípokoj. Všechny knihy si můžete vypůjčit v městské
knihovně. Akce je určena studentům gymnázia a je finančně
podporována firmou Skanska.
MAGNESIA LITERA
Do 23. března 2012 se může čtenářská veřejnost zapojit do
hlasování o NEJLEPŠÍ původní českou beletrii vydanou v roce 2011. Hlasovat můžete na speciálním korespondenčním lístku, který je k dispozici v Městské knihovně
Ladislava z Boskovic, nebo prostřednictvím webového formuláře na adrese: http://www.magnesia-litera.cz/.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
7. 3. 2012 - Magnetka, 14. 3. 2012 - Voláme jaro
21. 3. 2012 - Dopravní značky, 28. 3. 2012 - Myšák
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK, dílna
14. 3. ve spolupráci se speciální školou.
5. 3. 2012 - Paličkování – Víš, co je to paličkování? Chceš
znát někoho, kdo tuto textilní techniku ovládá a chtěl by sis vyzkoušet, zda máš šikovné ruce? Přijď v 15:00 hod. do dětského
oddělení. Tvořit můžeš s paní Pavlou Řeřichovou. Vezmi s sebou odvahu vyzkoušet si nové věci!
Šikovné děti mezi námi
3. 3. 2012 - Hrajeme si – Základy karetní hry ligretto ukáže
Dick Štarha. Začátek je v 9:30 h. v dětském odd. knihovny.
5. 3. 2012 - Ponožkové pytlíčky – Výtvarnou dílnu povede M.
Přibylová. Začátek je ve 14 h. v dětském oddělení knihovny.
12. 3. 2012 - Tužkovník – Výtvarnou dílnu povede Nikola
Stejskalová. Začátek je ve 15:00 h. v dětském odd. knihovny
19. 3. 2012 - Bambulínci – Tvořit budeme s Šárkou Abrahámovou. Začátek je ve 14:30 h. v dětském oddělení knihovny.
26. 3. 2012 - Delfíni – Výtvarnou dílnu povede Eva Juračková.
Začátek je ve 15:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
Odpoledne s babičkou
Úterý - 6., 20., 27., 3. 2012 – čtení, zpívání, hry, povídání, hraní
scének a mnoho dalších jiných činností. Vede V. Nápravníková a S. Miklošová. Začátek v 15 h. v dětském odd. knihovny.
Učíme se háčkovat
Čtvrtek - 1., 8., 22., 2012 – výuka háčkování a vytváření výrobků pro denní stacionář Domeček, vede p. A. Hamerníková
a M. Jurásková. Začátek v 15 h. v dětském oddělení knihovny.
Jarní prázdniny v knihovně
V dětském oddělení máme připraveno spoustu zábavy. V době
od 9:00-12:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. můžete hrát společenské hry, soutěžit, tvořit, lámat si hlavu nad rébusy, hádankami, kvizy… Z nabídky si určitě každý vybere.
12. 3. 2012 - Soutěžíme v pexesu (dopoledne), Hrajeme stol-

Knihovna, DDM
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ní hry Kris-kros, Scrabble, dáma, janga, aj. (odpoledne)
13. 3. 2012 - Soutěž ve skládání puzzle (dopoledne), Modelujeme ufony (odpoledne), Hokej (STIGA) a fotbal – příprava na středeční turnaj (odpoledne)
14. 3. 2012 - Turnaj mistrů (fotbal a hokej) – soutěž (dopoledne), Voláme jaro – výtvarná dílna se Speciální školou
15. 3. 2012 - Soutěž ve hře Člověče, nezlob se (dopoledne),
Hrajeme karetní hry a piškvorky (odpoledne)
Po celou dobu prázdninového programu si mohou děti
v knihovně vyměňovat písmenka do soutěže Kdo čte, ten se
nenudí, luštit křížovky a sudoku nebo řešit vědomostní kvizy.
1.-21. 3. 2012 - Háčkované výrobky pro Domeček
Na první jarní den knihovna ukončí akci Háčkované výrobky pro Domeček. Do 22. 3. 2012 budou ještě každý čtvrtek
v knihovně lekce háčkování. Pokud máte doma nepotřebná
klubíčka vlny či příze, doneste je, prosím, do knihovny, nebo
nám darujte hotové výrobky. Háčkovaný dar bude stacionáři
předán 26. 3. 2012 v 10:00 hod. a vytvořené výrobky si u nás
budete moci prohlédnout nebo koupit při prodejní výstavě Velikonoce v lidové tradici 4. 4. 2012.
29. 3. 2012 - Moravskotřebovský Ámos, Čtenář roku 2012,
Mladý čtenář 2012 – Vyhodnocení ankety Moravskotřebovský
Amos, soutěže Mladý čtenář 2011 a vyhlášení Moravskotřebovského čtenáře roku pro nejvěrnějšího čtenáře knihovny. Začátek
ve 14:30 hod. v zasedacím sále MěÚ, Olomoucká ul. 2.
30. 3. 2012 - Noc s Andersenem – Večer a noc k poctě dánského pohádkáře H. CH. Andersena, zábavný program pro vzorné
dětské čtenáře do 10 let za odměnu. Přihlášky v knihovně. Začátek v 18:00 hod.v dětském oddělení MěK.
Znáš svůj kraj – Soutěž je určena žákům ZŠ a studentům víceletého gymnázia a má je seznámit s historií a současností
Pardubického kraje, s jeho přírodou, kulturou, uměním, sportem a jinými reáliemi a zajímavostmi. Pracovní list s březnovými otázkami je k vyzvednutí v dětském oddělení knihovny
nebo na webových stránkách (www.mkmt.cz). Účast v soutěži
je stále otevřená, zapojit se mohou další zájemci!
Mladý čtenář 2012
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 29. ročník výtvarné soutěže pro žáky a studenty
Mladý čtenář 2012. Téma: Moje oblíbené místo v Moravské

Třebové. Výtvarnou práci je třeba odevzdat do 10. 3. 2012
v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: * MŠ+I.
stupeň ZŠ+I. stupeň speciální školy, * II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální školy+víceleté gymnázium, * střední a učňovské
školy. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, název práce,
věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší příspěvky
vystavíme a odměníme.

Oblastní charita informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 5. 3. 2012 v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za
účelem návštěvy hřbitova se v březnu neuskuteční. Provoz
humanitárního šatníku je zajištěn každý pátek od 15:00–
17:00 hod. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul.
Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová,
tel. 739 002 744.
CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOMEČEK
STD Ulita
V předchozích týdnech jsme absolvovali s klienty několik
exkurzí. Nejvíc naše klienty zaujala návštěva místního Hasičského záchranného sboru. Součástí výkladu bylo seznámení se základním postupem při likvidaci různých havárií
a dopravních nehod.
DS Domeček
V lednu jsme zahájili provoz dřevodílny. V dílně by si měli
klienti DS Domeček rozvíjet a upevňovat pracovní dovednosti.
Program pro seniory Lebeda
Úspěšně se začíná rozbíhat seniorský program Lebeda (původně Předčítání seniorům). Pokud byste se chtěli k programu připojit, neváhejte a kontaktujte na tel. 731 604 564 paní
Lexmanovou. Dobrovolníkem se může stát každý, stačí mít
otevřené srdce pro druhé.
Farní TAXI
Tento program je určen pro seniory nebo hendikepované,
kteří by rádi navštívili ranní nedělní bohoslužby, ale nemohou se sami do kostela dopravit. Pokud o někom, kdo by tuto
službu uvítal, víte, kontaktujte nás na tel. 739 002 744.
Těšíme se na společná setkání či spolupráci.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových
stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zařízeních DS Domeček, STD Ulita a SAS na ul. Svitavská 44, Mor. Třebová.
Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT a tým pracovníků

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
7. 3. Basketbal 8.-9. tř. dívky - obvodní kolo
8. 3. Basketbal 8.-9. tř. hoši - obvodní kolo
20.-21. 3. Poznávání živočichů - obvodní kolo 5.-9. tř.
DEN VODY 2012 - vzdělávací programy pro třídní kolektivy ZŠ a SŠ pořádají DDM, ZŠ ČSA a VHOS, a. s.,
M. Třebová v rámci oslav SVĚTOVÉHO DNE VODY.
1) Putování kapky Betky (1.-3. třídy)
2) Prameny pitných řek ČR (4.-5. třídy),
3) Voda pro Afriku - výtvarná soutěž (2. st. ZŠ, gymnázia, SŠ),
4) „než otočíš kohoutkem“ - exkurze (čistička odpadních vod - 2. st. ZŠ, gymnázia, SŠ). Podrobné informace
k jednotlivým programům budou školám zaslány v propozicích. Projekt proběhne pod záštitou Zdravého města
M. Třebová.
27. 3. Basketbal 8.-9. tř. dívky - okresní kolo
29. 3. Švihadlový čtyřboj - obvodní kolo, 1.-3. tř. chlapci
a dívky
31. 3. Malý messierův maraton - pozorování na hvězdárně, bližší informace na www.hvezdarna-mt.cz
4.-6. 4. VELIKONOČNÍ POBYT V DDM pro děti 1.-5.

tř. Děti budou spát v prostorách DDM, strava 5x denně,
pitný režim neomezen. Cena 500 Kč. Děti je nutné nahlásit do 30. 3. 2012 na tel. 731 151 790, 461 316 786. Bližší
informace u p. Chadimové.
Jarní prázdniny v DDM
12. 3. výroba mýdla od 10–12 h.
12. 3. výtvarná dílna (vosková technika) od 13–15 h.
13. 3. hrátky s moduritem – závěsná dekorace od 10–12 h.
13. 3. ozdobná krabička na pap. kapesníky od 13–15 h.
14. 3. decoupage - šňůrkový obrázek od 10–12 a 13–15 h.
15. 3. kreativní a výtvarná činnost od 10–12 a 13–15 h.
16. 3. kreativní a výtvarná činnost od 10–12 h.
Na každou akci si s sebou vezměte přezůvky, svačinu a 25
Kč na materiál.
Poděkování – 16. 12. 2011 se konala v muzeu tradiční
akce Ježíšek dětem. Rádi bychom touto cestou poděkovali vystupujícím z dramatického kroužku a Solimánky při
DDM, dětem ze ZUŠ a nadějným zpěvákům ze skupiny
Schola za 5 pět. Dále děkujeme všem návštěvníkům za
účast na sbírce hraček pro Dětské centrum Veská u Pardubic. 			
Pracovníci DDM

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Fara, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, Zdeňka Lišková: tel.: 736 609 318, Irena Wölfelová: tel.: 724 417 112,
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum,
v 10:00 hod. Trdlování s Luckou
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Út.: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské centrum
16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
16:30-18:00 Flétničky s p. Dosedělovou
Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
14:30-17:30 Rodinné a mateřské centrum

Čtvrtek: 16:00-17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ Palackého)
Pátek: 15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společenství dívek
7-11 let)
Na březen připravujeme:
3. 3. Lyžování tátů s dětmi
23.-25. 3. Duchovní obnova pro ženy
26.-28. 3. Dětská burza
30.-31. 3. Duchovní obnova pro muže

Sport
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Potápění opravdu pro každého
Potápěčská škola PISCES
DIVING WORLD a plavecký bazén Svitavy Vás
zvou 24. 3. 2012 od 13:00 do
14:00 a od 16:00 do 17:00 hod. na potápěčskou exkurzi zdarma. Chcete si vyzkoušet dýchat pod vodou a stát se na chvíli potápěčem? Ale ještě z různých důvodů váháte? Právě pro Vás jsme připravili
potápěčskou exkurzi neboli ponor na zkoušku.
Uvidíte, jaký je svět pod vodou, vyzkoušíte si jak
chutná stlačený vzduch anebo jaké to je být oble-

čen v potápěčském. Mimo jiné okusíte kolik celá
výstroj váží a taky jak moc voda nadnáší. Chcete,
ale stále máte obavy, protože Vás při ponoření bolí
uši a nevíte jak na to? Vůbec ničeho se nemusíte
obávat, protože po celou dobu u Vás bude vyškolený instruktor, který má obrovské zkušenosti s tím,
jak překonat počáteční obavy, co dělat, aby ouška
nebolela a hlavně jak všechna ta heblata ovládat.
Po absolvování exkurze máte možnost nastoupit
do kurzu přístrojového potápění a začít si užívat
podvodního světa.
Tým Pisces Diving World

Rychlé motorové myši
ským vedením bývalých ligových hráčů Richarda a Marie
Adamových tak letos urputně
bojují kromě Českého poháru také s o dva roky staršími
soupeřkami v 1. lize kadetek
(do 17 let). A daří se jim nadmíru úspěšně. Po postupu ze
základní části drží momentálně ve finálové skupině skvělé
druhé místo! V čem je skryt
úspěch mladých sportovkyň,
oceněných minulý měsíc starostou města Milošem Izákem za vynikající sportovní
výkon při vyhlašování Sportovce roku? Kromě talentu
Osmička volejbalistek označovaných jako „malé motorové myši“      Foto: archív a podpory ze strany rodičů je
to především odborná a intenVolejbalistky v kategorii starších žákyň opět nenazívní tréninková příprava (3x týdně). Ta je zaměřešly přemožitele a získaly titul přeborníka Parduná na rychlý pohyb po kurtu, umožňující dostat se
bického kraje i v sezóně 2011/2012. Jejich vítězvčas pod míč, a ztížit soupeřkám položení smeče.
ství je o to cennější, že ani jednou se soupeřkami
Tímto přístupem kompenzují svůj menší vzrůst,
neprohrály. Navázaly tak na loňský primát, kdy
a proto jsou schopny postavit se i o dva roky starsoučasně uspěly i v Českém poháru a obsadily 12.
ším vytáhlým soupeřkám z vyhlášených volejbamísto v republice. S ohledem na dominanci v kraji,
lových líhní jako je Prostějov nebo Ostrava. Jeza poslední čtyři ročníky byly třikrát první a jedjich bleskový pohyb po kurtu a frustrace soupeřek
nou druhé, hledaly další možné mety ke zdolání
z faktu, že skoro všechno včas přijmou a vrátí přes
a především prostor ke zlepšení hry. Pod trenérsíť, vedla k jejich pochvalné přezdívce „motorové

Soutěžní rok mažoretek ČR začal
Ve dnech 11.-12. 2. 2012 se v Nymburku konalo Mistrovství České republiky v twirlingu
(pohybové sestavy s hůlkou – pozn. redakce).
Moravskotřebovskou Arniku zde reprezentovala devítiletá Tina Kolomá, která dosáhla v silné
konkurenci vynikajících výsledků.
Titul Mistr ČR získala v disciplíně x-strut, titul
2. vicemistr ČR v disciplíně rhytmic girl.
Blahopřejeme!
Blahopřání a poděkování patří také Markétě Havlíkové (dříve aktivní mažoretka Arniky), která
Tinu k soutěži. odborně vedla a připravovala.
S oběma skladbami postupují na Mistrovství
světa v twirlingu, které se uskuteční začátkem
dubna ve Švýcarsku. Žel, jejich účast je podmíněna zajištěním dostatečných finančních prostředků.            		
Marie Blažková

Obec Staré Město
569 32 Staré Město č. 145 – vyhlašuje

Výzvu na provozovatele bistra ve
Sportovním areálu Staré Město

Tina Kolomá, mistryně České republiky v disciplíně twirling 		     Foto: archív

Veškeré informace o sportovním areálu
naleznete společně s touto Výzvou na
www.stare-mesto.eu

myši.“ Svou šikovností, bojovností a nezdolností
si u soupeřů vydobyly zasloužený respekt. Tvrzení, že jsou mladé volejbalisty opravdu odolné a že
mají natrénováno, dokládá celková porce mistrovských zápasů, které jsou schopny odehrát. V sezóně 2011/2012 totiž překročí stovku. Trenérské duo
Richard a Marie Adamových komentují výkony
svých svěřenkyň takto: „Děvčata jsou jednoznačně
nejmenší mezi družstvy Českého poháru a je jich
málo. Chybějící parametry ale nahrazují poctivou prací na tréninku, obětavou hrou v poli, chytrou hrou na síti a hlavně bojovností do posledního
míče. A to už je dost důvodů pro to, proč před nimi
jako trenéři smekáme.“
Složení týmu starších žákyň: Anička Cvrkalová,
Adéla Gerišerová, Nikola Greplová, Tereza Hájková, Markéta Hrbatová, Daniela Mašková, Martina Říkovská, Klára Sedláčková, Marta Školařová.
V 1.lize kadetek pomáhají v každém zápase Ž. Šebrlová a střídavě M. Přikrylová s hostujícími hráčkami Žichlínka L. Totůškovou a A. Šenkýřovou.

Program činnosti
Klubu českých turistů

3. 3. Účast na DP Hledání Stromoucha v Ústí nad
Orlicí. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6:40 hod.,
odjezd v 6:56 hod. Návrat do 17:00 hod. Vede H.
Kopřivová.
14. 3. Schůze odboru KČT, začátek v 18:00 hod.
Na programu upřesnění akcí v dubnu, příprava DP
Vandr skrz Maló Hanó, zájezdu na Libavu a uzavření přihlášek na podzimní zájezd do Lužických
hor.
17. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaroměřicích.
Sraz zájemců na autobus. nádraží v 8:15 hod., odjezd v 8:30 hod. Návrat do 16:00 hod. Vede L. Dostálová.
23. 3. Březnové přátelské posezení v klubovně
odboru s promítáním zajímavých videí ze světa.
24. 3. Vycházka po trasách Vandru s prověrkou
jejich stavu po zimě. Sraz zájemců ve 13:00 hod.
na náměstí TGM před radnicí. Vede J. Kuncová.
25. 3. Otevření cykloturistické sezóny vyjížďkou
za bledulemi Na Drozdovskou Pilu. Odjezd zájemců ve 13:00 hod. od autobus. nádraží, návrat
okolo 17:00 hod. Vede P. Harašta.
31. 3. Zájezd na slavnostní Zahájení turistické sezóny Pardubické oblasti KČT v Hlinsku.
Odjezd zájemců autobusem od autobus. nádraží
v 8:00 hod. Návrat do 17:00 hod. Jízdné pro členy
KČT 100 Kč, pro ostatní 150 Kč. Vede J. Šindelář.
V měsíci březnu budou v případě příznivého počasí každou středu uskutečňované vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00 hod. u autobusového nádraží. V případě vhodných podmínek
budou zahájené i vyjížďky na kole. Dílčí upřesnění
na měsíční schůzce nebo internet. stránce odboru
www. kctmt.webnode.cz.
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Hokej dofinišoval do
cíle předčasně

Rozhodnuto! HC Slovan loňský primát krajského
přeborníka neobhájí. Po nadstavbové části mezi
šesticí nejlepších týmů skončí totiž pouze těsně na
pátém místě. Fáze play off je minulostí. Hokejová
nadstavba (2. část soutěže) nabídla fanouškům zcela
jiný hokej, než byl k vidění v základní části. Chyby
v defenzívě však nabídly soupeřům šance, jimiž oni
nepohrdli. A jestliže potřebovali Třebovští ke vstřelení gólů hodně času, stálo je to i hodně fyzických
sil. Zkrátka, je třeba si odpovědně přiznat, že v letošním roce HC Slovan – byť si to všeobecně přál
– na lepší výsledek neměl. Management oddílu má
o čem přemýšlet, než se naplno spustí nová sezóna.
HC Světlá - HC Slovan
7:1
HC Hlinsko - HC Slovan
3:4
HC Slovan - HC Litomyšl
3:5
HC Choceň - HC Slovan
10:2
HC Slovan - HC Chrudim
6:3
HC Slovan - HC Světlá
4:5
HC Slovan - HC Hlinsko
4:0
HC Litomyšl - HC Slovan
2:4
HC Chrudim - HC Slovan
6:0
HC Slovan – HC Choceň
1: 2
Ve hře stále zůstávají další celky HC – junioři a dorost. Junioři nemohou čekat nijak závratné výsledky,
zvláště když je k herní způsobilosti doplňují dorostenci Vzhledem k faktu, že z KLJ nikdo nesestupuje,
žádné vášně neplanou. Tým čekají domácí zápasy
s lépe průběžně umístěnými celky Poličky, Světlé
a Litomyšle. Lze předpokládat, že očekávané celkové 8. místo se nejspíš stane realitou. Jakýkoliv posun
výše bude úspěchem. Utkání se hrají od 18. 2. do 10.
3. 2012. Dorost je ovšem na opačném pólu úspěšnosti. Loni skončil třetí, letos atakuje příčku ještě o úroveň vyšší. Po základní části mu patřilo 2. místo v tabulce, tedy jednoznačný postup do play off, v němž
se střetává se silnou Chocní. Případný úspěch znamená postup do finále, kde v duelu s nedostižnou
Chrudimí pravděpodobně nemá větší šanci, nicméně
i samotná finálová účast znamená historické 2. místo, neúspěch pak pravděpodobně obhajobu loňského
pořadí.
  (mt)

Fotbalové jaro začíná

Fotbalisté si již od prosince intenzivně připravují
na jarní část sezóny 2011/2012. Každý tým se připravuje 2x týdně v tělocvičně, k potřebnému získání fyzické kondice přispívá i účast na outdoorových
turnajích na UT pro kategorie dospělí (A+B-tým
společně) a dorost. Třebovští prožili klidnou zimu
– po návratu do krajského přeboru získali dostatek
bodů a nemusí na jaře řešit případný problém opětné ztráty znovu získané soutěže KP. Souběžně došlo
k řadě změn v sestavení realizačních týmů – někteří
skončili, jiní začínají. Pro jarní část sezóny platí níže
uvedené:
starší přípravka: Václav Štrajt, Štěpán Schwarz
mladší žáci: Vladimír Dokoupil. Jaromír Štaffa
starší žáci: Jozef Šomšák, Pavel Vykydal
dorost: Ladislav Švanda, Jiří Elfmark ml.
B muži: Martin Komoň, Jiří Elfmark st.
A muži: Ladislav Kučerňák, Martin Komoň, Václav
Procházka
Po odchodu Lukáše Vybrala (dosud šéftrenér mládeže) byla funkce nahrazena postem sekretáře mládeže,
který bude koordinovat činnost mládežnických týmů
ve spolupráci s trenéry jednotlivých kategorií; tuto
funkci k 1. 2. 2012 přebral hráč B-týmu dospělých
Radek Novotný. Do vlastní přípravy se zapojili po
návratu z hostování v Letohradu Zdeněk Konečný, Petr Šatník (po delším zranění) a Martin Spáčil
(dlouhodobá nemoc). Naopak hostování v našem

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Sport jako životní krédo

Fotbalový příběh věčně mladého Abíčka
Martin Aberle (1971), nominovaný v kategorii dospělých na ocenění v regionální anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2011, je jedním ze známých moravskotřebovských hráčů moderní fotbalové historie.
Levonohý jako jeho otec Pavel, jenže lepší. V minulosti tvořil nedílnou součást proslavené „blue line“
Potáček Martin – Aberle Martin – Hájek Milan. Po
Hájkovi, který skončil s kariérou kvůli zranění, končí
nyní i Aberle. Jeho cesta českým fotbalem byla strmá, i úspěšná. Už v dorostu byl nejlepší, což jej přivedlo do ligového dorostu Hradce Králové. Do rodného města se vrátil r. 1992 plný nového entuziasmu
a s ambicí dalšího rozletu. Svůj fotbalový um dal do
služeb Slovanu. Profese a fotbal jej však brzy zavedly do konkurenčních Svitav, které hrály divizi. Zde
vydržel celých osm let a svou pílí se prosazoval, získával zkušenosti. Jeho úspěchy se promítly do zisku
nejlepšího sportovce Svitav. Toto období bylo skutečně pozoruhodné a úspěšné, snad i proto, že trvalo
relativně dlouho. Jako důrazného útočníka si jej posléze vyhlédl třetiligový Letohrad, v němž strávil tři
roky. „Tam vlastně vrcholila moje fotbalová kariéra.
Pak jsem se vrátil do Moravské Třebové, přišla zranění, na bedra přibyl třetí křížek a převážil normální
lidský úděl – rodina a potřeba se jí věnovat naplno.“
Poslední dekádu tedy vracel domovskému klubu, co
se kdy naučil. „Vzpomínám na své začátky v žácích,
na všechny trenéry, Potáčka, Štěpánka, Mildeho
a Kučerňáka… Fotbal je, byl a bude celý můj život.
Ale nyní, ve svých jednačtyřiceti letech, pověsím kopačky na hřebík a hrát budu už jen pro zábavu.“
Nominace v anketě Neúspěšnější sportovec regionu
svitavska 2011 přišla tedy v pravý čas, kdy si připomínáme Martinovy zásluhy o rozvoj regionálního
fotbalu. Diváci, zejména ti třebovští, doslova milovali jeho pohyblivost a neohroženost, s nimiž šel do
každého souboje. Věřil svému raketovému zrychlení, jímž unikal soupeři a jeho faulům. Lehkonohý,
neúnavný, vytrvalý, stabilně držel formu, odběhal
kde co, přeskočil kdekoho. Takový je Martin Aberle,
skromný fotbalista, který bude nejednomu fanouškovi na hřišti chybět. 		
  (mt)

týmu skončilo Petru Večeřovi, který se vrátil do svého mateřského oddílu FK Mohelnice; o jeho případném dalším angažmá se jedná, stejně jako o ukončených hostováních R. Müllera (Jevíčko) a P. Marka
(Lanškroun/Rychnov), kteří mají zájem o dalším působení v SKP Slovan. O případných dalších změnách
v hráčském obsazení našeho A i B-týmu Vás budeme včas informovat.
Přípravná utkání:
FK Mohelnice - SKP Slovan 3:1 (1:1)
Úvod patřil našim hráčům, těžili jsme z chyb
domácích obránců, vypracovali jsme si jednu velikou
gólovou příležitost, kterou jsme však neproměnili.
Domácí začali postupem času hru vyrovnávat
a postupně si vytvořili převahu, kterou dokázali
jednou gólově využít, několikrát nás do poločasu
podržel brankář Spáčil. Druhý poločas začal stejně
jako ten první, byli jsme lepším mužstvem a po brejku Konečného dokázal Staněk vyrovnat stav zápasu
na 1:1. Po tomto gólu se hra vyrovnala a oba týmy si
vypracovaly nadějné šance. Proměnit je však dokázali už jen domácí.
Dub n. Mor. – SKP Slovan 0:8 (0:1)
Branky: 3 P. Šatník, 2 Staněk, 2 Konečný, Spáčil (PK)
Dorost svá utkání hraje v druhé polovině února
a v březnu proti celkům Ústí n. Orlicí, Sulko Zábřeh,
Staré Město (muži) a TJ Svitavy. Taktéž dospělí budou v plné permanenci - na UT se utkají postupně
s týmy: Sokol Štíty, SK Loštice a Tatran Litovel. Pak
(mt)
definitivně začíná jarní boj o body.

Sport

Aktuality ze sportu

Leoš König po Malorce zahájil sezónu; ta má vrcholit
prestižním závodem Giro d‘Italia.
Atleti se připravují na II. ligu – jednotlivá kola se
uskuteční v termínech 26. května, 2. června, 5. července a 25. srpna, bohužel ani jedno v prostředí svitavského regionu. II. liga muži skupina C: Atletika Jihlava
(4. kolo), Hvězda Pardubice B (1. kolo), Jiskra Ústí
nad Orlicí (2. kolo), Olymp Praha B, Kavalier Sázava, AFK Chrudim, AK Moravská Třebová, SK Aktis
Praha. Třetí kolo II. ligy mužů se uskuteční v Týništi
nad Orlicí.
Šachisté se drží ve vyšší soutěži – v loňském roce postoupili do KP I., po sedmém kole jim patří průběžné
pořadí na pomezí druhé poloviny tabulky. 7. KOLO:
Slovan Moravská Třebová – ŠK Vysoké Mýto C
5,5:2,5 (Kotva, Urbášek, Grepl, Glöckner a Meleshko
1, Černý 0,5, Chvojka a Sojma 0). Průběžné pořadí: 1.
Česká Třebová (21 bodů), 2. Litomyšl (17), 3. Rapid
Pardubice C (15), 4. Chrudim B (13), 5. Vysoké Mýto
B (3), 6. Bohemia Pardubice (12), 7. Polička (11), 8.
Žamberk (6), 9. Heřmanův Městec (6), 10. Moravská
Třebová (6), 11. Chotěboř (3), 12. Vysoké Mýto C (0).
Cyklisté za měsíc začínají seriál Cykloman.
Volejbal – volejbalistky kadetky sehrály poslední dvě
kola v extralize v Novém Jičíně. Obě zvládla na jedničku:
Nový Jičín - VK M. Třebová
2:3
Nový Jičín - VK M. Třebová
0:3
Skvělý výkon znamenal, že se v celkovém pořadí
umístily mladé hráčky na 5. místě.
(mt)

Březnová sportovní
pozvánka

Fotbal
*zahajuje jarní část soutěží 2011/2012
24. 3. 09:30 Žáci st.,ml. - Česká Třebová
25. 3. 15:00 A-muži SKP - Choceň
01. 4. 16:30 B-muži SKP - Dolní Újezd B
16:30 Linhartice
- C-muži SKP
Hokej
2. 3. 20:00 HC Slovan - HC Litomyšl (dorost)
– o 3.místo
3. 3. 17:00 HC Slovan - HC Litomyšl (junioři)
4. 3. 17:00 HC Slovan - HC Hlinsko (odvetné
utkání o 5. místo, KLM)
Stolní tenis
3. 3. 9:00 M.Třebová C - Řetová A
13:30 M.Třebová C - Lanškroun A
4. 3. 9:00 M.Třebová A - Chrudim B
13:30 M.Třebová A - Holice B
10. 3. 9:00 M.Třebová D - Polička C
12:00 M.Třebová D - Polička B
11. 3. 9:00 M.Třebová E - Vendolí B
12:00 M.Třebová E - Svitavy B
17. 3. 9:00 M.Třebová B - SK Choceň
13:30 M.Třebová B - Sedlec A
24. 3. 9:00 M.Třebová E - Borová C
12:00 M.Třebová E - Korouhev B
Zimní závody na běžkách
Závod se uskuteční v neděli 12. 2. 2012, prezentace
12:00–12:30, pořadatel Pepa Doležel
Místo: vrchní konec Kamenné Horky (příjezd přes
Hřebeč). Parkujte prosím na odhrnutém parkovišti
u truhlárny na začátku příjezdu do Kamenné Horky.
Nejezděte dál, není tam kde zaparkovat, dojděte ten
kousek pěšky. Je tam jen jedno místo pro pořadatele.
Trať: časovka, zřejmě dva okruhy, celkem asi 8 km
Okruh vede po poli nejdřív podél silničky k lesu, pak
doprava podél lesa až dolů k hájku, tam doprava do
kopečka a zpět po druhé straně. Běží se klasicky, tak
dobře namažte, pokud to tedy nezvládnete soupaž, jak
se dnes jezdí.			
(mt)
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