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Dvouleté působení hodnotí muži na radnici jako
náročný čas velkých změn
Komunální vládnutí koaličního uskupení vzešlého z minulých voleb se v těchto týdnech
nachází přesně v půli vymezeného času. Za starostou Milošem Izákem, místostarosty
Brettschneiderem a Mačátem a členy rady a zastupitelstva města jsou dva roky a stejné
dva do konce volebního mandátu zbývají. Spolu s Milošem Izákem a Václavem Mačátem hodnotíme uplynulé měsíce a ptáme se na další plány.
Třebová se může chlubit Západní
v téměř stoprocentní výši a který je realizoSnažíme se plnit povolební programové prován na celém území města v několika etapách
hlášení rady města z roku 2010 a až na malé
už třetím rokem,“ zmiňuje málo známou věc
výjimky se nám to daří, shodují se oba člemístostarosta Václav Mačát.
nové vedení a připomínají,
že se aktuálně chýlí ke konci
dva nejdůležitější projekty.
Ve městě se však zdaleka nebuduje jen kanalizace či cesta
k baroku: „Občany pozitivně
vnímaná je vloni skončená
regenerace sídliště Západní,
které se stalo chloubou moderní části města a které se
díky jeho obyvatelům a vlastníkům domů a bytů dále zlepšuje,“ připomíná Miloš Izák
projekt revitalizace, která
trvala šest let, měla pět etap
a původní Západní posunula o několik desetiletí dál.
V oblasti bydlení byla také Město dalo mimo jiné dětem nově opravenou, červeně punFoto: Dagmar Zouharová
úspěšně nastartována cesta tíkovanou školku		
budování lokalit pro rodinné domy. Poté, kdy
Z hotových projektů pak namátkou uvádí reminulý městský management částečně otevřel
konstrukci mateřské školy v Jiráskově ulici,
možnosti v oblasti dnešní ulice Strážnickémodernizaci ČOV, která prošla zkušebním
ho, vznikla na místě bývalého zahradnictví
provozem s výborným výsledkem (vynikajíz deseti zainvestovaných parcel nová ulice
cí parametry dosahuje kvalita vody, důležitá
U Písku. „O čem možná ani občané nevědí,
je dosahovaná úspora energie) a která je přije třeba projekt údržby a regenerace městpravena na zahájení plného provozu od ledna
ské zeleně, na který jsme získali státní dotace
pokračování na straně 2

Přejeme spoluobčanům krásné, klidné a nerušené vánoční
svátky. Chtěli bychom u příležitosti konce dalšího pro rozvoj města významného roku poděkovat veřejnosti za zájem
o rozkvět Moravské Třebové a za to, že pomáháte svými podněty, názory a náměty ke zlepšení kvality života našeho
krásného historického města.
Starosta města Miloš Izák, místostarostové Pavel Brettschneider a Václav Mačát

O velkých i menších projektech se dozvídáte ve zpravodaji, na webu, v celostátních
médiích. O jiných je informovanost menší.
Tyto vedení města připomněl v písemném
dotazu pan Jaroslav Strouhal a Miloš Izák
a Václav Mačát se k nim při této příležitosti
také vyjadřují:
Dohledové pracoviště PČR: původní rozpočet 140 tisíc nebyl vyčerpán kvůli rekonstrukci služebny PČR a peníze byly použity
na zabezpečení provozu pultu centralizované ochrany a kamerového systému náhradním zdrojem energie. Kamerový systém
města je každoročně posílen o jednu kameru, takže pohyb v ulicích dnes monitoruje
už osm digitálních kamer.
Luční lázně by měly vzniknout v příštím
roce v rámci projektu na regeneraci parku
u muzea. K jeho nové části u gymnázia,
která v první řadě dostane nový trávník
a samozřejmě také parkový mobiliář, by
v případě dostatku financí město přidalo
realizaci plánu na průchod z parku kolem
služebny městské policie na ulici Komenského.
Kompostárna bude zbudována v příštím
roce: „Máme projekt a schválenou dotaci
z ministerstva životního prostředí, podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení na provedení stavební části. Druhá část
projektu, technologická, na výběrové řízení teprve čeká, proto zahájíme výstavbu až
v roce 2013, kdy by také měla být dokončena,“ upřesňuje místostarosta Mačát.
Digitalizace kina jako záměr stále existuje: „Bohužel jsme nedostali dotaci z ministerstva kultury, se kterou jsme v podstatě
počítali, proto musíme digitalizaci financovat ze svého. Příprava výběrového řízení na dodavatele technologie běží, avšak
schválení částky okolo 3,5 milionu korun
v rozpočtu na rok 2013 je v rukou zastupitelů. Zastupitelé se musí rozhodnout, zda
kino v Moravské Třebové bude, nebo ne,“
komentuje starosta Miloš Izák.

POZVÁNÍ k vánočnímu stromu
a na silvestrovský ohňostroj

Vedení města a Kulturní služby, jako pořadatelé obou akcí, zvou nejen občany Moravské
Třebové na společné slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a tradiční silvestrovský
ohňostroj na náměstí. Podrobnosti o době
konání obou setkání najdete na straně 6.
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Tisková mluvčí města Moravská Třebová
bez odboru, podřízená starostovi města
Na základě dotazů veřejnosti a také vzhledem
k faktu, že by tuto činnost měla nově v období
mateřské a rodičovské dovolené Pavlíny Horáčkové vykonávat po následujících několik let,
vkládáme do seriálu portrétů vedoucích odborů
vizitku současné tiskové mluvčí města Moravská Třebová Dagmar Zouharové. V lednu 2013
budeme pokračovat představením vedoucího
Odboru rozvoje města Městského úřadu Moravská Třebová.
dokončení ze strany 1
2013. Před dokončením je instalace fotovoltaických elektráren na vybraných objektech
města. „Jako důležitou a původně neplánovanou akci bych chtěl zmínit odvodnění hřbitova, v jehož části nebylo možno pohřbívat
kvůli vzlínající spodní vodě. Využili jsme akce
budování Cesty od renesance k baroku a nad
rámec projektu a na náklady města jsme provedli zásahy, které by měly situaci zlepšit,“
dodává starosta města.

Zařídí relaxaci i bydlení
Dva uplynulé roky hodnotí starosta s místostarostou jako nebývale rušné a náročné, právě
kvůli práci na řadě velkých projektů, které tady
dosud nebyly. Následující dvouletku do vypršení současného mandátu vidí oba zástupci
radnice jako čas budování občanské vybavenosti pro volný čas, jejíž vlajkovou lodí je projekt areálu a biocentra Knížecí louka. Důležité
je také vytipování a příprava dalších lokalit pro
bydlení, rekonstrukce ulic, či regenerace Stříbrného potoka v Boršově, k němuž patří projekt zbudování mostů a lávek v celkové částce
okolo třinácti milionů korun. „Zbyde-li čas na
plánování dalších nových věcí, rozhodně budeme čerpat náměty na ně z podnětů a potřeb
občanů, tak jako je tomu dosud,“ konstatuje
k budoucím plánům starosta města Miloš Izák.
Závěrem k projektu, který hýbe zejména městskými částmi a který je prubířským kamenem
nejen jejich trpělivosti, dodává místostarosta
Václav Mačát: „V souvislosti s výstavbou kanalizace v Udánkách, Boršově a Sušicích se

Mgr. Dagmar ZOUHAROVÁ

Tisková mluvčí města, šéfredaktorka
Moravskotřebovského zpravodaje, 42 let
VZDĚLÁNÍ
Střední zemědělská škola
Moravská Třebová, obor
technik živočišné výroby,
abs. 1988
Univerzita Hradec Králové – Bc. studium Mediální a komunikační studia,
obor Jazyková a literární
kultura, abs. 2003
Univerzita Karlova
v Praze – NMgr. studium obor Veřejná a sociální
politika, abs. 2010
Univerzita Hradec Králové – Bc. studium Sociální
komunikace ve státní správě – nedokončeno

znovu omlouváme za problémy, které museli občané nejen městských částí přečkat. Byli
a ještě nějakou dobu možná budou vystaveni
omezování probíhajícími pracemi a jejich podněty nabádající nás ke zlepšení byly důvodné.
Na obhajobu svou a především zhotovitele prací však znovu opakuji, že se nic nedělo svévolně
a na vině byly neočekávané komplikace, které
se musely řešit za cenu nepohodlí pro všechny
zúčastněné.“
Snad tedy nadcházející vánoční čas utiší emoce
vyvolané budováním čehokoli a ve městě zavládne klid a mír spojený s očekáváním dalšího
roku či dvou plných práce na dalším rozvoji naší
Moravské Třebové.
Dagmar Zouharová

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k  31. 10. 2012 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 523 občanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 10.
2012 na trvalém pobytu 10 639 občanů. (zr)

Vánoční trhy Moravská Třebová
Blíži se Vánoce a město Moravská Třebová by
chtělo zpestřit vánoční atmosféru ve městě. Proto
organizujeme první vánoční trhy, které se budou
konat ve dnech 13. a 14. prosince, na náměstí T.
G. Masaryka. Občany města tímto srdečně zveme
k nákupům vánočních dárků, ozdob a tradičních

vánočních teplých nápojů. Byli bychom rádi, kdyby se těchto trhů zúčastnili i místní prodejci. Další informace v případě zájmu prodeje obdržíte na
Odboru majetku města a komunálního hospodářství města Moravská Třebová, tel: 461 353 131.
Eva Musilová, odbor majetku města a KH

Projekt Euroklíč v Pardubickém kraji
Realizátorem projektu je Národní rada osob se
zdravotním postižením. Dlouhodobým cílem
projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů,
svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že
budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem. Osobám se zdravotním postižením
budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P
distribuovány univerzální Euroklíče. Prostřed-

nictvím Sítě mateřských center v jednotlivých
krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let. Euroklíč může
zdarma získat každý držitel průkazu TP,
ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Pardubickém
kraji. Euroklíč je možné si vyzvednout na
MěÚ Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. dveří 118.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

STRUČNÝ POPIS PRÁCE
TM – účast na akcích města a jednáních vedení
města a odborů městského úřadu - shromažďování podkladů pro tvorbu tiskových zpráv, publikování informací v médiích a na webu města, příprava a organizace tiskových konferencí
města
MTZ – kompletní technické zajištění vydání,
redaktorská a editorská činnost, jazykové a stylistické úpravy, spolupráce na utváření grafické
podoby zpravodaje, vedení redakční rady
STAV, DĚTI, ZÁJMY, KONÍČKY
Dvakrát rozvedená, synové Vojtěch (21 let) a Vít
(21 měsíců). Čas na zájmy nyní patří mladšímu synovi, koníčkem se stala práce pro město Moravská
Třebová, jehož prezentace navenek po dlouhá léta
stagnovala a jejíž rehabilitaci hodlám věnovat maximum svých sil a schopností.

Upozornění občanům
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu
ČR ze dne 1. října 2012 byla dne 3. října
2012 vyhlášena volba prezidenta České
republiky, která se uskuteční ve dnech 11.
a 12. ledna 2013, případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna
2013. Informace k problematice volby prezidenta naleznete také na webových stránkách našeho města, rovněž i na webových
stránkách Ministerstva vnitra. Volba prezidenta České republiky je upravena zákonem č. 275/2012 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 294/2012 Sb. Také u prezidentských
voleb může volič hlasovat na voličský průkaz. Pomocí voličského průkazu může volič hlasovat z důvodu své nepřítomnosti
v místě svého trvalého pobytu nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (u příslušného zastupitelského úřadu).
O vydání voličského průkazu může volič
požádat již nyní, a to osobně po předložení
průkazu totožnosti, popř. písemně. Písemná žádost o vydání voličského průkazu se
podává obecnímu úřadu příslušnému dle
místa trvalého pobytu voliče nejpozději do
pátku 4. ledna 2013 (pro případné II. kolo
nejpozději do pátku 18. ledna 2013) a musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem
voliče. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, pokud tato bude opatřena
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové
schránky. Osobně si může volič požádat
o vydání voličského průkazu po prokázání totožnosti nejpozději do středy 9. ledna
2013 do 16:00 hodin (pro případné II. kolo
nejpozději do středy 23. ledna 2013). Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 27. prosince 2012. Při ztrátě
nebo odcizení voličského průkazu NELZE
vydat jeho duplikát !!! Voliči, kteří budou
chtít volit na voličský průkaz, si mohou
o něj požádat na městském úřadě v budově
na ul. Olomoucké, Občanského informační
centrum, v úředních hodinách Po, St 8:0017:00 hod., Út, Čt 8:00-15:00 hod., Pá
8:00-14:00 hod., tel: 461 353 111.

Zprávy z města
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Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Pardubickým
k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič
drží i vylosovaní na 2.–5. místě. Přesná pravidla
krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás přitotiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu
jsou uvedena na webových stránkách technických
pravili soutěž ve sběru drobného elektra. Zapojit
využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek,
služeb www.tsmt.cz , nebo také na www.asekol.cz,
se můžete ihned, od okamžiku, kdy si níže odstřihjako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré
opět v sekci Sbírej a vyhraj!
nete tento leták s razítky (nebo si jej můžete vyelektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! SouZapojením do soutěže můžete vyhrát hodnottisknout z webových stránek www.asekol.cz, sektěž trvá do 28. 2. 2013!		
(zr)
né ceny a zároveň přispějete recyklací elektra
ce Sbírej a vyhraj!). Pak
už jen stačí najít doma,
1.
v garáži, na půdě, nebo
na chatě staré vysloužilé
elektro a odnést je spolu
s tímto letákem na sběrný
dvůr. Tam Vám letáček
orazítkují (1 spotřebič = 1
2.
razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovězte
na otázku, zda elektro
patří do směsného odpadu. Pak leták odešlete na
... nový
3.
Jak se zbavit
PO BOX č. 75, 460 03 Lizbytečných elektrospotřebičů ??
berec 3. Tisk letáků není
omezen, naopak, čím více
5 spotřebičů přineseš
donesete elektra a odešlerazítka za ně dostaneš
te orazítkovaných letáků,
více info na www.asekol.cz
4.
tím větší šanci máte na
5 razítek odešleš
Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na
výhru zbrusu nového taa se štěsím vyhraješ!
PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3
bletu Samsung nebo další
elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.
5.
cz. Vítězové se budou
losovat za celý kraj, prvJméno a příjmení: ........................................................................................................................................................... Telefon: ......................................................
ní místo bude oceněno
Adresa: ............................................................................................................................................................................ E-mail: .......................................................
zbrusu novým tabletem
Místo odevzdání spotřebičů: ................................................................................................................................................................................................................
Patří elektrický a elektronický odpad do komunálního odpadu? (zaškrtni)
Ano / Ne
KRAJ: ...................................................................................
od společnosti Samsung,
hodnotné spotřebiče ob-

SBÍREJ
VYHRAJ
Tablet

a mnoho dalších cen

Stavební část projektu Cesta od renesance k baroku skončena
Město Moravská Třebová převzalo od zhotovitele, firmy CGM Czech Praha, stavební část projektu Cesta od renesance k baroku. Koncem listopadu
bylo dohodnuto předání 99 % díla, zbývá jen jarní
provedení ochranného nátěru na Bráně času, skulptury, která celou Cestu staticky uvozuje. Po jeho zaschnutí bude aplikován antigraffiti nátěr, na který

Třebovští senioři baží
po vzdělání stále více
Téměř sto dvacet lidí se sešlo ve středu 7. listopadu na zahájení 13. ročníku Moravskotřebovské
univerzity třetího věku. Kvůli velkému počtu přihlášených se letos slavnostní akce konala místo tradiční zasedací místnosti městského úřadu
v kapacitně vyhovujícím sále základní umělecké
školy. 13. ročník Moravskotřebovské univerzity
3. věku otevřela její zakladatelka a garantka Marie Blažková. Svoji podporu tomuto už etablovanému projektu přišli dát najevo i starosta města
Miloš Izák a místostarosta Václav Mačát. Oba
vyjádřili obdiv a potěšení nad vzrůstajícím počtem frekventantů univerzity. Témata 13. ročníku
budou navazovat na 12. ročník. Přednášek bude
deset, vždy 1x za 14 dní. Moravská Třebová je
tímto stále oblíbenějším projektem mezi městy
svitavského regionu ojedinělá, přestože původně
měla poskytovat možnosti celoživotního vzdělávání jenom svým obyvatelům, už v posledních
ročnících ji navštěvovali i přespolní.
(daz)

ještě přijdou usadit břidlicové intarzní desky. Stavební část díla zahrnovala zbudování cest z oblasti
renesančního jádra města na Křížový vrch s dominantou barokního sousoší Kalvárie kolem kapliček
Křížové cesty a hřbitova. Spadaly do ní také zásadní úpravy zámku – revitalizace zámeckých zahrad,
plocha nádvoří a přilehlé parkány, v jednom z nichž

se našlo opět místo také pro zrekonstruované dětské hřiště. V projektu Cesta od renesance k baroku zbývá dokončit část propagační a restaurátorskou, která by měla být předána do konce listopadu
2012. Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny
na 52 352 818 Kč, z toho dotace: ROP NUTS II
Severovýchod 92,5 %, vlastní zdroje: 7,5 %. (daz)

Druhé třebovské sídliště má málo parkovacích míst
Dopravní režim na Nerudově ulici, ve druhé největší
sídlištní lokalitě na území Moravské Třebové, by se
mohl zlepšit. Po mnoha apelech místních majitelů
domů a bytů většinou v soukromém vlastnictví město konečně rozhodlo, že vyjde vstříc případnému zájmu bydlících v lokalitě Nerudova o zbudování podélného parkoviště. V úvahu připadá možná studie
zabezpečená městem, nikoliv však přímo zbudování
parkovacích míst městem, jak tamní občané požado-

vali. S touto lokalitou sousedí Křížový vrch a problém parkování kolem hřbitova. Místostarosta Pavel
Brettschneider dostal od vedení města aktuální úkol
vyřešit dopravní značení v lokalitě okolí hřbitova
s cílem umožnit vjezd na parkoviště k hlavní bráně
dolní cestou jen osobám se zdravotním postižením
a zakázat paušálně vjezd horní cestou kolem zdi
hřbitova a tím zabránit parkování na zatravněné plo(daz)
še všem automobilistům.

Mlýn prozatím majitel alespoň zabezpečí proti vodě
Mlýnu pod regenerovaným zámeckým areálem
v Moravské Třebové by konečně mohlo začít
zvonit na lepší časy. Chátrající objekt vlastní jevíčský podnikatel ve stavebnictví Jan Matoušek,
který před několika lety prezentoval městu záměr
jeho rekonstrukce a přeměny na multifunkční objekt zapadající do koncepce revitalizace třebovského historického jádra. V polovině listopadu
jednalo vedení města s Janem Matouškem znovu.
Bylo dohodnuto, že jeho firma provede opatření požadovaná moravskotřebovským stavebním
úřadem. Bezprostředně poté dělníci postavili le-

šení, aby mohli realizovat opatření proti zatékání
dešťových vod a dalšímu podmáčení stěn. Dále
musí pan Matoušek dodat stavebnímu úřadu prohlášení, že je objekt staticky stabilní a nehrozí zřícení zdí. Jiné úpravy ale Matoušek dle svých slov
neplánuje, rekonstrukci odkládá na neurčito.
„Diskutovali jsme o zakrytí děravé stěny síťovinou s nějakou reklamou, což by přišlo asi na
šedesát tisíc korun, ale pan Matoušek to podmiňuje finanční spoluúčastí města,“ informoval
o průběhu jednání místostarosta Moravské Tře(daz)
bové Václav Mačát.		
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Aktuality

Na Stříbrný potok město zatím nemá. Potřebuje přitom úpravu i mosty
Oprava a rekonstrukce mostů a lávek Stříbrného potoka protékajícího celým Boršovem
je horkým projektem pro vedení města a další subjekty. Po městě druhým hlavním aktérem akce jsou Lesy ČR – Správa toků – oblast
povodí Moravy, které mají od roku 2011 tok
ve správě. Projekt Úprava Stříbrného potoka
zahrnuje dvě samostatná díla, která je třeba
koordinovat. Prvním, jehož investorem jsou
LČR, je úprava toku potoka – vyčištění koryta, úprava a zpevnění břehů. Druhým projektem, jehož investorem je město, je rekonstrukce mostů a lávek. Zatímco LČR mají na
svůj projekt 100% dotace státu, město musí

realizovat mosty z vlastních prostředků. LČR
mají schválenou dotaci s podmínkou realizace do konce roku 2013, mají již stavební povolení a zahajují VŘ na dodavatele. Rozpočet města na mosty je cca 13 milionů Kč bez
DPH. Původně měly dotace Lesů ČR zahrnout
i podpěry mostů, to však nakonec nedopadlo
a vše musí realizovat a zaplatit město Moravská Třebová. To nyní dokončuje projektovou
dokumentaci pro stavební povolení a zadávací
dokumentaci pro VŘ na dodavatele. Upravovat by se měl úsek potoka v délce 2.083 m - od
začátku Boršova cca do půlky obce k obchodu
(necelá polovina průtoku potoka Boršovem).

Fasádu „puntíkované školky“ navrhla
výtvarnice jako dárek dětem
Nepřehlédnutelná barevná stavebnice budov mateřské školy v Jiráskově ulici je dalším z finančně velkorysých projektů rozvoje města posledních
dvou let. Poté, kdy stav objektu zprovozněného
v polovině šedesátých let označila v roce 2010
část veřejnosti jako jeden z palčivých problémů
Moravské Třebové, se začala plánovat její rekonstrukce. Začala vloni a dělila se na dvě etapy: práce započaly nejprve v prvním objektu přilehlém do
ulice, kde se původně nacházely jesle, a přidala se
k nim část terénních úprav. V budově se měnily
dispozice šaten, překládaly se sítě a vedení topení. Důležitou součástí bylo zřízení zbrusu nové
moderní kuchyně. Objekt dostal pod novým pestrým fráčkem zateplení, zmenšila se okna, zesílily původně izolačně nevyhovující obvodové zdi.
Ve druhé fázi rekonstrukce se dokončily stavební
úpravy zadní budovy a terénní práce. Místo se našlo i na zrekonstruovanou vlastní miniprádelnu.
Po dobu rekonstrukce našly děti i učitelky azyl
v nedaleké mateřince v Tyršově ulici, která je od
počátku letošního roku odloučeným pracovištěm
MŠ Jiráskova, brzy se však mohly vrátit do první
budovy své školky a od prvního září už je objekt
v plném běžném provozu.
Stavba školky byla oficiálně ukončena slavnostním předáním budov a venkovních prostor v pátek
23. listopadu t. r. za účasti senátora Radko Martín-

Vánoční koncert

Římsko-katolická farnost a Nadační fond
pro chrámové varhany si Vás dovolují co
nejsrdečněji pozvat na již tradiční vánoční koncert, který se koná 26. prosince
2012 v 16:00 hod. v klášterním kostele sv. Josefa na Svitavské ulici. Jistě se
máte na co těšit neboť zazní slavná Česká mše vánoční – Hej Mistře od Jakuba
Jana Ryby. Tento skvost české vánoční
hudební literatury uslyšíte v podání moravskotřebovského chrámového sboru
a scholy Za 5 pět. Výtěžek bude věnován
na chrámové varhany farního kostela.
Koncertem též chceme poděkovat všem
dárcům, kteří hojně přispívají nadačnímu fondu v průběhu celého roku. Spolu
s Vámi se těšíme na duchovní a kulturní
zážitek, kterým bezpochyby tato česká
vánoční klasika je. Stejná skladba bude
náplní Tříkrálového koncertu, který se
uskuteční 6. ledna 2013.

ka, vedení města, ředitelky a personálu mateřské
školy, dodavatele stavebních prací a dalších hostů.
Všichni měli možnost se „puntíkovanou školkou“,
jak si ji nazvaly samy děti, projít a srovnat katastrofický stav před, který viděli na prezentaci fotografií, se stavem po rekonstrukci.
Mateřská škola v Jiráskově ulici stejně jako další
stejná zařízení ve městě požádala pro letošní školní rok o udělení výjimky a souhlas s navýšením
počtu dětí. „V budovách v Jiráskově ulici jich nyní
máme sto deset v pěti odděleních, na Tyršově přes
sedmdesát ve dvou odděleních,“ uvedla ředitelka
školky Magda Srncová. Děti a učitelky se pak díky
městu mohou do budoucna radovat z nového nábytku v hernách a ložnicích, jehož pořízení sice
nebylo původně v plánu, na které se však naštěstí
podařilo vyčlenit peníze a které si dle slov starosty
města Miloše Izáka nově zrekonstruovaný objekt
logicky zaslouží: „Záleželo na tom, aby nová školka byla chloubou města a tak se také stalo, vodíme
sem i zahraniční návštvěvy, protože je čím se ukázat“. Starosta při oficiálním předání objektů připomněl další snahu města o zlepšení zázemí školky,
konkrétně plán na zbudování nových parkovacích
míst na přilehlém pozemku, o jehož koupi město vyjednává s majitelem, trnáveckou mlékárnou
Miltra.
Suma, kterou si vyžádala rekonstrukce mateřinky,
byla původně rozpočtována na pětadvacet milionů
korun, vítěz výběrového řízení slíbil částku lehce
pod dvacet milionů včetně DPH. Po započtení méněprací a víceprací byla skutečná cena rekonstrukce 21,738 milionu. Nad rámec původní smlouvy
se realizovala rekonstrukce vytápění, se kterou se
původně nepočítalo a která přišla na milion korun.
Byl také nakoupen nový nábytek za 550 tisíc korun. Celkově tedy město na Jiráskovou investovalo
23,360 mil Kč .
Závěrem nabízíme odpověď na otázku, kterou si
klade značná část zvídavé třebovské veřejnosti:
kdo „stojí“ za barevnou fasádou, na místní poměry velmi neobvyklou a pro mnohé dráždivou svojí
zářivou paletou reflexních barev. Jak image z pravidelných dílků poskládané školky, tak samotnou
barevnou kompozici navrhla na požádání ředitelky
školky učitelka, grafička a malířka Hana Horská:
„Barvy nás ovlivňují a já jsem chtěla, aby školka vyjadřovala motiv stavebnice z kostek poskládaných v barvách optimismu, se kterým by ti nejmenší měli vstupovat do života: žlutá jako slunce,
oranžová energie, světle zelená jako jaro a počátek nových životů a puntíky červené jako kapky lásky, která nám život obohacuje a činí krásnějším,“
říká autorka zdaleka viditelné fasády téměř zbrusu
nové mateřské školy.
Dagmar Zouharová

Pro město by však investice 13 milionů Kč na
rok 2013 byla příliš vysoká a není jisté, zda by
ji zastupitelstvo schválilo.
22. listopadu se proto znovu sešli zástupci obou stran s projektanty a byla dohodnuta
možnost opravit v roce 2013 jenom ty mosty,
jejichž opravou je podmíněna úprava toku potoka, a zbývající mosty opravit až v dalších letech. V roce 2013 by tak bylo nezbytně nutné
opravit mosty za cca 7 milionů korun. Pokud
zastupitelé částku potřebnou na mosty a lávky
neschválí, nebudou se mosty realizovat a Lesy
ČR nebudou moci začít ani úpravu toku Stříbrného potoka.		
(daz)

Až se zima zeptá
Prvním listopadem začíná tzv. zimní sezóna, ne
snad ta lyžařská nebo rekreační, ale sezóna zimní údržby. Od 1. 11. do 31. 3. probíhá totiž zimní pohotovost všech složek, které se podílejí na
zimní údržbě komunikací. V Moravské Třebové se můžete potkat na místních komunikacích
a chodnících s technikou Technických služeb
Moravská Třebová a na úsecích ve vlastnictví
Pardubického kraje s vozidly Správy a údržby
silnic. Málokterý občan ví, že za údržbu průjezdných komunikací na ul. Brněnská, Komenského,
Lanškrounská, Olomoucká, Gorazdova a Jevíčská nezodpovídá město Moravská Třebová, ale
moravskotřebovské cestmistrovství. Operační
plán zimní údržby obce reaguje na požadavky
zákona č. 97/2009 Sb. Tímto zákonem skončila zodpovědnost vlastníků vedlejších nemovitostí za škody, vzniklé na přilehlém, zpravidla
obecním chodníku. Operačním plánem obec
stanoví rozsah, způsob, pořadí a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
a průjezdních úseků silnic. Tyto jsou rozděleny
do třech pořadí důležitosti, které stanovují maximální časy, kdy bude proveden úklidový zásah.
Pro zlepšení prevence jsou ve městě (na důležitých a frekventovaných místech) rozmístěny nádoby s posypovým materiálem. Tento materiál
je k dispozici každému, kdo nazná, že je třeba
provést posyp náledí či zmrazků. Nyní se dostávám k hlavnímu nedostatku zákona. Tím, že
pan senátor Kubera docílil osvobození od zodpovědnosti všech vlastníků nemovitostí přilehlých chodníkům, navedl spoustu aktivních a pracovitých občanů k zimní nečinnosti. Jistě jste si
všimli, že již málokdy potkáte za ranního sněžení dobrovolníky při úklidu sněhu. Technické
služby se opravdu snaží být v lokalitách včas. Za
obvyklých podmínek to není až takový problém.
V období zimní kalamity, kdy úhrn sněhových
hodinových srážek je nadprůměrný, to jde již
ztuha. A co na dispečinku slyšíme? Jen hartusení
a nadávky majitelů nemovitostí, kteří se dožadují okamžitého prohrnutí cestičky k firmě, nebo
k domovu. Lamentování maminek, že nelze jezdit po městě s kočárky. Výtky obyvatel, že není
prohrnuto v okolí nádob na separovaný odpad.
Letos hlásí tuhou zimu, ladovskou. Věřím ve
změnu postojů a přístupů. Těším se na každého
„pracanta“, kterému není lhostejné, jak to před
jeho domem vypadá. Těším se na „pracanta“,
kterému vadí klouzačka před domem a nebude
spoléhat na to, že to uklidí někdo jiný. Jsme připraveni dohodnout se na spolupráci s Vámi.
Gabriela Horčíková, jednatelka TS

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Městská policie radí
Jsem majitelem psa

Být pánem psa neznamená jen zajistit pro psa
zázemí a učinit z něj dalšího člena rodiny. Tato
radost s sebou přináší také spoustu povinností, které nám vyplývají ze zákona, případně
z norem, které si dané město upravuje samo.
A v Moravské Třebové máme hned dvě obecně
závazné vyhlášky, které značně upravují povinnosti majitelů čtyřnohých miláčků. Začneme
tou, která nám klade za povinnost každý rok
vytáhnout z peněženky finanční prostředky,
kterých máme téměř všichni stále nedostatek
a uhradit roční poplatek dle aktuální výše určené pro danou lokalitu, ve které je pes přihlášen.
Tou je vyhláška č. 5/2011, která stanoví povinnost platit poplatek ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek lze uhradit přímo na městské úřadě,
formou složenky na poště nebo převodem za
pomocí internetového bankovnictví. Na další
důležité povinnosti nás upozorňuje vyhláška č.
3/2008, která stanovuje pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství. Vymezuje prostranství, kde je povinnost mít psa na vodítku, jednoznačně přikazuje osobě, kterou pes doprovází dbát toho, aby nedošlo ke střetu psa s jiným
zvířetem nebo osobou ad. Uvedené normy lze
v pohodlí domova nalézt na webových stránkách www.mtrebova.cz/radnice/vyhalsky-narizeni/.
Obecné povinnosti upravuje také zákon na
ochranu zvířat proti týrání. V neposlední řadě
nesmíme opomenout ani zákon o přestupcích,
který se dotýká problematiky veřejného pořádku. A tím se rozumí i znečišťování veřejného prostranství psími výkaly. Každý, kdo
psa venčí nebo je s ním na procházce, tedy ne

jenom majitel, je povinen po vykonání potřeby čtyřnohého společníka, řádně uklidit a nezanechat nepořádek pro sousedy, kteří si pak
nevábně vonící hnědou nadílku přinášejí do
svých domovů na podrážkách obuvi. V případě, že jako doprovod psa tuto povinnost
opomeneme, hrozí na místě udělení blokové
pokuty do výše 1.000 Kč nebo postoupení tohoto přestupku správnímu orgánu města, který může rozhodnout o udělené pokuty až do
výše 20.000 Kč. Zde však k sankci hrozí navíc
i správní poplatek. Nezapomínejme, že nejsme
ve městě sami a že i sousedé by se rádi bez následků prošli po takovém trávníku!

Výtečná práce policistů

Ve večerních hodinách dne 8. 11. jeden z dvojice mladíků běžících po ulici Dukelské, vytrhnul ženě, právě projíždějící uvedenou ulicí
na jízdním kole, kabelku z nosiče za sedátkem a oba výtržníci v zápětí zmizeli neznámo
kde. Důsledná práce strážníků městské policie a policistů místního obvodního oddělení
však nenechala dlouho mladistvé výtržníky
užívat si svého lupu. Hned druhý den v ranních hodinách strážníci dokonce zjistili, že
oba teprve sedmnáctiletí mladíci plánují přepadení ženy ve věku okolo 80 let, která právě
nakupuje v centru města. Okamžitě se rozeběhla velká pátrací akce. Strážníci a policisté v uniformách i civilních oděvech vyrazili
do ulic města s cílem zabránit nejhoršímu.
A to se také podařilo. Oba výtržníky zadrželi
strážníci městské policie v centru města, těsně před plánovaným přepadením. Oba byli
převezeni a předáni k dalšímu šetření policistům na Obvodní oddělení Policie ČR, kde se
doznali jak k večerní loupeži, tak i k plánova-
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nému přepadení. V kapsách obou zadržených
byly nalezeny platební karty a věci z večerní
krádeže. Nakonec dovedli policisty až k místu, kde se předchozího večera zbavili kabelky.
Jediné co chybělo, byl mobilní telefon, který
stačili prodat.

Pomoc strážníků přišla včas

Hlídka městské policie provádějící kontrolu
okrajových částí města dne 14. 11. spatřila po
osmnácté hodině na komunikaci I/35 cca 400
metrů od kruhového objezdu ve směru na Svitavy spoře oděnou ženu vyššího věku zmateně se pohybující ve tmě po krajnici vozovky.
Vzhledem k hrozícímu nebezpečí policisté
okamžitě zastavili a začali klást neznámé ženě
otázky. Při dotazu zda-li není třeba jejich pomoci, žena odvětila, že jde domů do Linhartic
a pomoc nepotřebuje. A v tu chvíli bylo strážníkům jasné, že musí ženu naložit do vozidla
a z nebezpečného místa okamžitě odvést. To
se naštěstí podařilo. A podařilo se také nalézt
i místo bydliště a příbuzné, kteří ženu již hodnou chvíli hledali. Tak naštěstí v tomto případě
vše dobře dopadlo!

Podnapilý host

Obsluha rychlého občerstvení v obchodním
domě Kubík na Lanškrounské ulici se obrátila
s prosbou o pomoc na strážníky městské policie dne 16. 11. před 10 hodinou dopolední.
Jeden ze zákazníků, již touto dobou vykazující
známky značné podnapilosti, si zřejmě popletl
bufet s Trigger Whisky Saloonem a kolalokovou lihuprostou limonádou nehasil žízeň, nýbrž zapíjel značné doušky ostré kořalky nebo
snad dokonce „suprcloumáků“. Bohužel však
namísto libého zpěvu famosní arizonské pěnice Tornádo Lou zazněl dusot těžké obuvi představitelů zákona, dopadající na tvrdou dlažbu
podlahy. V této scéně však zákon neměl podobu pistolníka, vybaveného přesnou muškou a zářivým úsměvem. Zamračené pohledy
otrlých strážníků dávaly jasně najevo jejich
nespokojenost s chováním onoho „kovboje“,
se kterým si dokázali poradit i bez svišťících
kulek z revolverů a zdemolovaného zařízení
provozovny.
Karel Bláha, velitel městské policie

ZNOVUOTEVŘENÍ
HOSPŮDKY-SKLEPA

U JOHANA
po rekonstrukci interiéru domu –
útulné podzemní prostory historického sklepení renesančního domu
ul. ČSA 8/85
vchod ze Zámecké ulice
ZAHÁJENÍ 1. PROSINCE 2012
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Kultura
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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

Městské muzeum

(filmy označené * jsou titulkované)

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

Doba ledová 4 (USA)

12. 12. středa, 17:00, vstupné nebylo do uzávěrky známo

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra
Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby
prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt,
se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří
se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že
pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických
desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party.
Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu
a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové
kře hluboko do širého oceánu. Ať to stojí, co to stojí,
naši tři odvážní přátelé se musí dostat zpátky domů
a při tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství.
Animovaný/Komedie/Rodinný, 94 min.

Kulturní centrum
(komponovaný pořad)

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

2. 12. neděle, 18:00, nám. T. G. Masaryka,
vstup volný

V programu uvidíte pěvecký sbor Cantilo Luďka
Klimeše s pásmem vánočních písní a koled a mystickou ohňovou show v podání skupiny Ignis Mauris.

(pohádka)

Putování za vánoční hvězdou

Stálé expozice
• Muzeum
datel, básník, ale i spisovatel je jedním se signatářů
Charty 77. V roce 1978 emigroval do Nizozemska
a do Československa se vrátil až v roce 1989.
Hned první den návratu již zpíval na manifestaci
Občanského fóra na Letenské pláni. Od pádu komunismu v Československu se věnoval mnoha činnostem a angažoval v mnoha projektech, ale jeho
srdce nejvíce patří hudbě. Jeho dlouholetá kariéra
nabízí bohatý repertoár a našemu publiku se představí se svým novým vánočním programem. Jedná
se hlavně o neznámé posvátné moravské balady se
sbírek Františka Sušila a Františka Bartoše.

Silvestrovský ohňostroj

31. 12. pondělí, 18:00 hod., náměstí T. G.
Masaryka, vstup volný

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
tel.: 731 151 784
Listopad až březen zavřeno. Expozice lze zpřístupnit pro skupiny minimálně 10 osob. Je třeba se předem objednat s několikadenním předstihem.

Stálá expozice

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

10. 12. pondělí, 8:30 a 10:00 hod., kinosál,
vstupné 30 Kč

Vyprávění o narození Ježíše Krista, o klanění tří
králů i o příchodu pastýřů, ale hlavně vraždění neviňátek je řešeno velmi citlivě s ohledem na křehkou hranici dětského vnímání dobra a zla. Celý
pohádkový příběh se odehrává v bohaté dekoraci
a kostýmech, které vycházejí z tradičních vánočních her. Činoherní příběh je doprovázen živým
zpěvem koled českých, polských, slovenských,
ale i rakouských, francouzských a španělských.
Pohádkový příběh je určen pro nejmenší diváky
z mateřských škol a I. stupně základních škol.
Uvádí Divadlo Kapsa Andělská Hora.

Vánoční koncert
Jaroslava Hutky

16. 12. neděle, 19:00 hod., dvorana muzea,
vstupné 100 Kč

V krásném předvánočním čase k nám opět zavítá
známý český písničkář Jaroslav Hutka. Tento skla-

egyptské princezny aneb
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Mikulášský jarmark
pod střechou

1. 12. sobota, 9:00–16:00, dvorana muzea,
vstupné dospělí 10 Kč, děti 5 Kč

Na jarmarku bude na prodej: skleněné vánoční ozdoby, keramika, adventní věnce, vizovické pečivo,
hračky, modrotiskové výrobky, včelí produkty, medovina, perníčky a další.
Doprovodný program v průběhu jarmarku:
O dráčkovi 10:00 a 14:00 hod., kinosál. Pohádka
pro nejmenší diváky v podání divadelního souboru
J. K. Tyla. Po celou dobu trvání jarmarku účinkuje
Mikuláš s doprovodem.

Pro vánoční dárek do muzea
Pro „nepraktické“ vánoční dárky v ceně jedné až dvou
stokorun můžete zajít také do muzea. Kromě drobností prodávaných na Mikulášském jarmarku jsou hlavně
pro zájemce o historii a umělecké památky Moravské
Třebové a okolí vhodným dárkem publikace, vydané muzeem – zejména Pověsti Moravskotřebovska,
Moravskotřebovský zámek, Barokní sochařství
v Moravské Třebové a Ve stínu pyramidy. Příběhy
moravskotřebovské mumie. Oblíbeným dárkem jsou
také novotisky leptů Rudolfa Mathera. Knížky i grafické listy lze zakoupit v průběhu jarmarku v sobotu
1. prosince nebo kdykoliv v otevírací době muzea.

2. setkání
se koná
7. prosince 2012

Štěpánské prohlídky
zámku
v Moravské Třebové
26. prosince
od 13 do 16 hodin
(prohlídky s průvodcem: 13:30, 14:30, 15:30 *)

www.zamekmoravskatrebova.cz
* Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna

Pozvánky
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1.12. MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI
1.12. FERNET Z PARTY – Dj Pegas & Dj Pitrrs
7.12. 1. MIKULÁŠSKO-VÁNOČNÍ BESÍTKA TOUR DE BEER – Dj Paolo Black
8.12. BOŽKOV SPECIAL NIGHT – Dj Shirak
ROCK CHRISTMAS
14.12. PUNK
SPS, N.V.Ú., Ilegality , Werglův Pjos, Existence Nové Doby, Kulturní zřízenost
15.12. VELKÁ KOULOVANÁ S Dj MIRKEM KARÁSKEM
Mikuláš, čerti, andělé, zdobení vánočního stromku, zpívání, tancování, soutěže, balonky
a dárky, na to vše se můžete těšit již první prosincovou sobotu!!! Začátek v 15:00 hodin

Fernet Z 20 Kč a k tomu spousta dárků!

Profi karaoke Olomouc, soutěže, dárky pro všechny tričkaře, degustace, mikulášské hrátky
a překvapení večera. Vstup v tričku z jakéhokoliv ročníku Tour de Beer ZDARMA!!!

Božkov Special – 20Kč, Čeko Libre – 30Kč

– start už v 18 hodin!!!

Nová akce v Duku Duku. Zima nám pomalu začíná, takže je potřeba ji pořádně přivítat.
Pomocí fukaru do vás nafoukáme obrovské množství sněhových koulí a koulovačka může začít!
Tullamore Dew – 35 Kč, Jim Beam – 35 Kč, Grants – 35 Kč

HOP X-MASS Strapo + dj Spinhandz
21.12. HIP
Sodoma Gomora, dj Busteraz, Arsen

/ Havana club – 35 Kč, Cuba Libre – 50 Kč

22.12. PŘEDVÁNOČNÍ DANCE NIGHT – Dj Piere
24.12. ŠTĚDROVEČERNÍ DISCO PARTY – Dj Maty
Amundsen – 25Kč, Amundsen brusinka, broskev, jahoda, hruška, cherry – 20 Kč,
k tomu spousta originál Amundsen dárků + překvapení večera

Vaječný koňak – 15 Kč, Vánoční koktejl – 50 Kč

BIGBÍT
25.12. VÁNOČNÍ
FRANTA ČERNÝ (ČECHOMOR) A JEHO PARTA, METALLICA REVIVAL, TRIO DE JANEIRO, KOPJAM
26.12. ZAVĚREČNÁ MEGA PARTY

DJ´S
SHIRAK, MATY, PIERE, PITRRS, PEGAS, JURI, MIREK KARÁSEK
To tu ještě nebylo, 7 dj’s na jednom podiu. Užij si tradiční mejdan na konci roku!!!

29.12. PŘEDSILVESTROVSKÁ CZ&SK DISKOTÉKA S HAPPY HOURS – Dj Maty
Každou hodinu jeden oblíbený drink za polovic!!! Oblíbený mejdan plný CZ&SK hitů,
nebude chybět ani průřez nejlepší zahraniční hudební scénou.

31.12. VELKÁ SILVESTROVSKÁ PARTY – Dj Maty

Zarezervujte si stůl a dorazte oslavit Silvestra ve velkém stylu. Pro informace pište na info@dukuduku.cz
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Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Pondělí:
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičeni
Úterý:
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny
Středa: 9:00-12:00 a 13:30-17:30 RMC
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka od 5 let)

Pátek:
15:30-17:30 BROUČCI (pro děti 3-7 let)
16:00-17:30 SVĚTLUŠKY (pro dívky 7-11 let)
Připravujeme: Vánoční dílny, besídku pro děti,
duchovní obnovu pro ženy (15. 12. fara). Podrobnější info na letácích a na webových stránkách.
RMC Sluníčko bude uzavřeno od 21. 12. 2012
do 2. 1. 2013.

Last Time Moravská Třebová
Mladá čtyřčlenná pop rocková kapela Last Time
z Moravské Třebové startuje zostra. Kolika
sice talentovaným, ale v provinčním prostředí
vyrůstajícím mladým muzikantům se podaří prorazit do celostátního hudebního TV kanálu Óčko?
Last Time má tento křest krátce za sebou, proto
je vhodná doba se s těmito Třebováky začít blíže
seznamovat:
Skupina, jejíž stálou sestavu nyní tvoří Libor Šenkýř (zpěv a kytara), Radim Šenkýř (baskytara
a zpěv), Pavel Niedoba (bicí a vokály) a Roman
Poul (hlavní kytara), vznikla už v roce 2006, kdy
Libor Šenkýř byl na základní škole, jeho bratr Radim a Pavel Niedoba studovali třebovské gymnázium. První koncert absolvovali o rok později, od
té doby se v kapele vystřídalo několik členů. Pavel
se přidal v roce 2008, v roce 2012 do kapely přišel kytarista Roman Poul. Dnes mají všichni po
maturitách, někteří ve studiích pokračují, někteří
pracují. Všichni vyhlašují zrod muzikantského
nadšení od dětských časů, kdy jejich poslouchačskou pozornost získal žánr, který neopouštějí ani
ve svých skladbách. Promítá se v nich zásadní
ovlivnění kapelou Queen, a to nejen složení nástrojů, ale celé image kapely: „Líbí se nám styl 80.
let, která kapela Queen reprezentuje, máme rádi
Bon Joviho a muziku dalších hudebníků té doby,“
říká Radim Šenkýř. Nikdo z nich nemá hudební
vzdělání, jen Libor strávil v mládí chvilku v ZUŠ,
zbytek je samostatná výuka. Finanční zázemí je
od zrodu kapely na rodičích, peníze stojí nejen nástroje, ale i cesty na koncerty. Čtveřice se hodlá
muzice věnovat na poloprofesionální úrovni: „To
znamená se nejen profesionálně zdokonalovat, ale
také zapracovat na reklamě: už nyní oslovujeme
média, posíláme maily, na doporučení se přímo
kontaktujeme telefonicky,“ zní od kapely, která
nyní intenzívně hledá manažera, aby jim stejně
jako kdysi Brian Epstein Beatles otevřel cestu do
velkého světa showbyznysu.
Texty třebovského kvarteta Last Time jsou většinou inspirovány mírem, láskou a svobodou. Tato
témata jsou nám nejblíže, říkají kluci a Libor konkretizuje jejich pocity: „Mezi lidmi je málo lásky, moc nenávisti, hodně se zdůrazňují negativní
stránky lidské existence, podoba současného světa je odcizení. Děsí nás všechny představa, jak to
takhle půjde dál!“
Existenciální otázku obsahuje také text skladby
Sendman, s níž se prezentovali v pořadu Mixxxer
na TV Óčko. Cesta sem byla kuriozní, ale příznačná pro mnohé kapely i interprety: dostala je
tam náhoda: „Při cestě vlakem na hudební soutěž

Zajímavosti
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nás oslovili poslouchali dva lidé a ti nás pak sami
kontaktovali s nabídkou, že nám pomohou nato-

Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé hudby,
přijměte prosím pozvání na Vánoční večery Základní umělecké školy Moravská
Třebová, které se konají ve dnech 19.
12. a 20. 12. 2012, vždy od 18:30 hodin
v koncertním sále ZUŠ. Připravili jsme
pro Vás opět pestrý program, ve kterém
se představí všechny umělecké obory –
výtvarné oddělení, dramatické, taneční
i hudební. Budeme se těšit na společně
strávené předvánoční chvíle obohacené
krásnými zážitky z vystoupení našich
žáků a učitelů.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Moravskotřebovská čtveřice nadějných rockerů				
čit klip. Byli to studenti střední školy fotografické,
filmové a televizní ze Skalska u Mladé Boleslavi
Tomáš Bartoň a Michaela Janků, která je ze Třebové a už nás trošku znala. Dnes jsou z nás výborní kamarádi, kterým bychom rádi nesmírně poděkovali za natočení klipu a jejich škole za zapůjčení
techniky, bez níž by to nebylo možné,“ upřesňuje
začátek cesty ke slávě Radim Šenkýř. Videoklip
se posléze zalíbil dramaturgovi Óčka a Last Time
se tak mohli 9. listopadu 2012 představit TV divákům z celé republiky a nejen jim.
Kluci děkují za svůj dosavadní úspěch nejen rodičům a kamarádům studentům filmové školy,
zmiňují také spolupráci s Kulturními službami,
jejichž pracovnice jim umožnily vystupovat na
městských slavnostech a vyšly vstříc při natáčení
klipu Sendman na jevišti divadelního sálu v budově muzea. „Spolupracovat s městem hodláme,
ale nechtěli bychom se zdejším posluchačům moc
okoukat, dáme pár měsíců pauzu a vyrazíme někam ven,“ mají o nejbližší budoucnosti jasno Last
Time, čtyři třebovští kluci, o kterých možná ještě
hodně uslyšíme.
Dagmar Zouharová
Kapela ve zkratce
Název Last Time (volný překlad: Poslední čas)
znamená, že žijem dneškem, tak, jako by to bylo

Foto: archív

dnes naposled, tedy nejlépe jak umíme, na 100 %.
Last Time odehráli okolo 100 koncertů: např. samostatný koncert v Hard Rock Café Praha (úžasný zážitek hrát na pódiích, kde stály legendy rocku, hodlají zopakovat v roce 2013), Cibula Fest
2012 (SK), Sázava Fest 2012…
Kapela vystupuje s vlastní tvorbou, která je opatřena anglickými texty. Inspirací pro ni jsou např.
Queen, Bon Jovi, Foo Fighters, The Beatles, Simple Plan…
Videoklip: První videoklip kapela natočila v roce
2012 na skladbu Sendman.
Album: Kapela nyní natáčí nové věci pro debutové album.
Klip Sendman je ke zhlédnutí na youtube, kam
bude brzy umístěn i sestřih z pořadu Mixxxer.

Pozvánka na
vánoční koncert
Pěvecký sbor Fermáta a jeho hosté Vás
zvou na společný vánoční koncert, který
se bude konat v pátek 21. prosince 2012
v kapli domova pro seniory v 16 hodin.

Různé
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Loučení s Arnikou

Návštěva z partnerského Vlaardingenu v květnu 2012
Během měsíce května a června proběhly
úspěšně reciproční návštěvy pěveckého sboru z Vlaardingenu s našim pěveckým sdružením Fermáta a současně také žáků holandské
základní školy Klimop na ZŠ Palackého. Tato
vzájemná setkání byla velmi dobře hodnocena
z obou stran a přispěla tak do mozaiky společných partnerských vztahů mezi oběma městy. Tentokrát se jich zúčastnilo přes 60 hostů.
Chtěli bychom poděkovat vedení města, panu
starostovi i místostarostům, za finanční i osobní podporu, kterou nám byli velmi nápomoc-

ni při zvládnutí této pro nás velmi významné
a náročné akce. O měsíc později proběhla na
ZŠ Palackého úspěšně návštěva delegace dvaceti učitelů a hostitelů z německého Sonnefeldu
(Bavorsko), kteří se starali o žáky naší školy při
jejich první zahraniční cestě před dvěma roky.
Žáci z této školy zastupovali naše město se
svým programem o rok později také v Holandsku. Děkujeme touto cestou všem za veškerou
podporu a pomoc a těšíme se na stejně dobrou
spolupráci i do budoucna.
Jaroslav Jarůšek, jednatel sboru a učitel

Vážení přátelé,
během roku jste byli průběžně informováni
o úspěších mažoretek Arnika. Výčet je skutečně
dlouhý. Nejcennější medaile pro Arniku získala
Katka Felnerová (18 let) a Tina Kolomá (9 let).
Katka Felnerová, studentka Gymnázia Jevíčko,
v tomto roce je nejlepší mažoretkou ve své kategorii v republice i v Evropě a konec roku uzavřela tím, že byla vyhlášena i nejhezčí mažoretkou
pro r. 2012 a získala titul MISS MAŽORETKA
ROKU 2012.
Touto zprávou definitivně uzavírám ve svém životě kapitolu mažoretek Arnika, kterou jsem v Mor.
Třebové v r. 1996 založila. Chci poděkovat všem
mažoretkám, které se podílely na úspěších, všem,
které neúspěchy neodradily a reprezentovaly Moravskou Třebovou na různých přehlídkách a soutěžích. Díky nim jsme procestovali naši republiku
i zahraničí, přivezli medaile a různá ocenění, a zažili společně s jejich cvičitelkami a rodiči spoustu dobrých zážitků a dobrodružství. V souvislosti
s tím děkuji za vstřícnost ze strany členů zastupitelstva města při schvalování finančních příspěvků
na tuto činnost. Bez této pomoci by různé akce
byly bez účasti mažoretek Arnika. Mám radost, že
se v našem městě vytvořily a vytvářejí další mažoretkové skupiny a věřím, že o nich brzy uslyšíme.
Přeji všem skupinám i bývalým mažoretkám pevné zdraví, úspěchy ve školní, pracovní i mimoškolní činnosti.
Marie Blažková

Příběhy skryté
v lidových písničkách

Na přelomu října a listopadu proběhl ve Speciální MŠ v Moravské Třebové projekt Příběhy
skryté v lidových písničkách. Jeho cílem bylo
seznámit děti s lidovými písničkami a okolnostmi, které vedly ke vzniku těchto písní. Děti ve
školce se nejen naučily nové písničky, ale příběhy si zahrály i jako divadlo a vše doprovodily
tancem a spoustou výtvarných činností. Projekt
mohl v MŠ proběhnout díky finanční podpoře
města Moravská Třebová.
Kolektiv učitelek

Alpské krajiny
Hugo Hodienera
Městské muzeum pokračuje v rámci svých
finančních možností v restaurování sbírkového fondu. Restaurátorské práce není většinou možné uhradit bez příspěvku z některého
dotačního programu. Letos se podařilo získat
příspěvek z Programu podpory preventivní
péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém
kraji na restaurování další z cyklu Alpských
krajin moravskotřebovského rodáka Hugo
Hodienera. Muzejní sbírka obsahuje 25 děl
tohoto umělce, většinou olejomaleb, které
více či méně nutně potřebují restaurátorský
zásah. Jejich restaurováním se postupně vytvářejí podmínky pro uspořádání výstavy
z díla Hugo Hodienera, zvláště vhodným termínem by byl rok 2016, kdy si připomeneme 130. výročí Hodienerova narození. Zatím
jsou jednotlivé obrazy vystavovány v zámecké expozici a při zvláštních příležitostech, jakou byla výstava Poklady Moravské Třebové
v roce 2008 na Pražském hradě.
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ISŠ sbírá jeden úspěch za druhým! Žáci zářili i v Olomouci
Žáci Integrované střední školy Moravská Třebová pokračují v sérii úspěchů na soutěžích!
V Olomouci získali na soutěži Olima 2012 hned
4 cenná umístění. V Olomouci se soutěžilo v kategoriích kuchař-číšník a cukrář regionu Morava a Slezsko. Soutěž je zajímavá tím, že soutěží
vždy dvoučlenné týmy složené z učitelů a žáků.
Tým ve složení p. Lenka Kvapilová a žák Daniel Tisovský získali v kategorii kuchař-číšník
třetí místo. Měli za úkol připravit 4 porce teplého pokrmu za použití dvou předepsaných regionálních potravin. Nakonec pro porotu připravili
konfinovanou vepřovou panenku s bramborovými kroketami v mandlovém kabátku doplněnou brokolicovým pyré. Tým kategorie cukrář

Novinky
z Křižovatky
Ve čtvrtek 18. října odpoledne proběhla v první
třídě ukázková hodina určená pro rodiče. Cílem
této hodiny bylo ukázat rodičům způsob práce
jejich dětí ve škole a také možnosti, jak si doma
procvičovat učivo. Této schůzky se zúčastnili
všichni rodiče, mnohé z nich překvapilo, kolik
učiva již mají děti zvládnuto. Pro většinu z nich
byly typy paní učitelky, jak dětem zpestřit domácí procvičování, podnětné a zajímavé. V úterý 23. října proběhlo v přípravné třídě první setkání rodičů a dětí. Náplní tohoto setkání bylo
cvičení a hry s psychomotorickým padákem. Na
nákup této pomůcky jsme získali finance z projektu Zdravé město. Odpoledne proběhlo ve
veselém sportovním duchu, děti si zaskotačily
a rodiče se zasmáli. Obě třídy nejmenších dětí
přijaly pozvání pana starosty na radnici. Děti si
mohly na úřadě prohlédnout obřadní síň, zasedací sál, síň konšelů i pracovnu pana starosty.
Největším zážitkem byl pro všechny děti pohled
z balkonu pracovny starosty směrem na náměstí.
Děti si s sebou zpátky do školy odnesly nejen
spoustu zážitků, ale i drobné dárkové předměty.
Ve středu 31. října se v rámci hodiny anglického
jazyka v 6. třídě uskutečnilo projektové vyučování na téma Halloween. Žáci pod vedením paní
učitelky Šauerové si připravili Halloween nejen
pro sebe, ale i pro žáky 2. třídy, které nejprve
seznámili s historií Halloweenu a poté si s nimi
zahráli strašidelné hry. Žáci prvního stupně se
2. listopadu zúčastnili dvou besed, které pro
naši školu uspořádala městská knihovna. Jedním
z témat bylo představení nových knih, které je
možné si v dětském oddělení knihovny vypůjčit.
Výčet titulů byl doplněn čtenými ukázkami, které děti velice zaujaly a motivovaly je k návštěvě
knihovny. Žáci se seznámili nejen s beletrií, ale
i s naučnou literaturou, kde nejvíce zaujala kniha
o kouzlech, která si mohli i prakticky vyzkoušet.
V úterý 16. října navštívili naši osmáci Ekocentrum Renata v Bělé u Jevíčka, kde absolvovali
výchovně vzdělávací program věnovaný Keltům
„Jak se žilo v oppidu“. Žáci deváté třídy, kteří
rozhodují o svém budoucím povolání, podnikli
od začátku školního roku několik velice zajímavých exkurzí do firem v blízkém okolí. Navštívili firmy SVITAP J.H.J., REHAU, Monarc
nábytek Jaroměřice, sklárny Moravia Úsobrno
a Pekárny Moravec. Tyto exkurze byly velice
podnětné zejména pro ty žáky, kteří ještě stále
nejsou rozhodnuti, kam pošlou svoji přihlášku
na střední školu.
Vyučující z „Křižovatky“

tvořila p. Ivana Nováková v doprovodu žákyně Kristýny Bártové. Zadání znělo „hudební slavnosti“ a tým
ISŠ si za dort ve tvaru klavíru a cukrářskou dekoraci na motivy houslí „upekl“ druhé místo. Celá soutěž
probíhala na olomouckém výstavišti
a součástí bylo i vyhlášení nejlepších
regionálních potravin Olomouckého kraje. ISŠ se soutěže účastnila již
počtvrté. Více o soutěžních úspěších
i o všech oborech je možné najít na
webu www.issmt.cz.
Ladislav Klemeš, zástupce ředitele
pro praktické vyučování

Úspěšný tým ISŠ s vedením školy

Foto: archív

Zahraniční odborná praxe žáků ISŠ

Jedním z důležitých impulzů v životě mladého
člověka je získávání zkušeností. Znalosti se dají
předat, ne však zkušenosti. Pro naše studenty je
takovým zdrojem zkušeností odborná pobytová
stáž v německém Lipsku. V rámci evropského
projektu Leonardo, určeného právě pro odborné
školy, jezdí studenti Integrované střední školy
Moravská Třebová čtvrtým rokem do Lipska,
centra Saska, kde pracují celý měsíc v organizacích dle svého zaměření. Studentky oboru Sociální péčet pracovaly jako řadové pečovatelky
v běžném denním provozu a staraly se o svěřené
klienty od ranní hygieny, oblékání, krmení až po
denní aktivizační činnosti. Měly tak možnost porovnat systém péče u nás a v Německu a ověřit si
svoje profesionální dovednosti. Studenti gastro
nomických oborů Hotelnictvi a turismus a Kuchař-číšník úspěšně pracovali v několika špičkových hotelech a gastronomických provozech
v Lipsku. Nedílnou součástí pracovních pobytů

byl i volný čas, který studenti mohli trávit prohlídkou saského velkoměsta s jeho památkami
a řady kulturních akcí. Mimo nezpochybnitelných profesních poznatků si všichni účastníci
odborných stáží odvezli také množství obyčejných životních zkušeností, mohli si ověřit svoje
jazykové schopnosti a potvrdit si význam a důležitost znalosti cizího jazyka. Pobytové stáže
jsou organizovány v rámci projektu Leonardo
za součinnosti naší školy a dalších partnerů. Na
německé straně to je především Europa Haus
Leipzig a jeho paní ředitelka Dr. Maria Peter. Na
české straně se na projektu podílely především
paní učitelky Jiřina Cvrkalová a Eva Sopoušková. V mládí získané zkušenosti a navázané kontakty jsou nejtrvalejší. Naše pobytové stáže mají
k takovému přínosu sloužit a my se budeme snažit i do budoucna odborné zahraniční praxe pro
naše studenty připravit a uskutečnit.
Jiřina Cvrkalová, ISŠ Moravská Třebová

Z historie
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Vánoce české menšiny v Moravské Třebové za první republiky
Češi v Moravské Třebové určitě slavili Vánoce
tradičně – účastí na bohoslužbách, hodováním,
pokud to ekonomická situace rodiny dovolovala,
štědrovečerní nadílkou pod stromečkem.
V kostele obdivovali jesličky, na další
betlémy se snad šli podívat do muzea,
možná i do některé betlémářské
domácnosti.
Vánoční slavnosti české menšiny
Nedílnou součástí byly ovšem také
vánoční slavnosti, na kterých se scházeli příslušníci české menšiny mezi
sebou. Od založení Sokola v roce
1921 bylo plánováno postavení sokolovny spojené s Národním domem,
stavba se však nikdy nerealizovala.
Na přípravě vánočních slavností se
významně podílely české školy, slavnosti proto většinou probíhaly v jejich prostorách.
Česká menšinová škola byla založena v roce
1920 a umístěna do bývalé nemocnice uprchlického tábora. Už 19. prosince 1920 se zde konala
první vánoční nadílka pro děti z českých rodin,
i pro ty, které menšinovou školu nenavštěvovaly.
V nemocniční budově tábora se nadílky pořádaly i v následujících letech. Když byla česká škola
přemístěna z tábora do sirotčince, konaly se vánoční slavnosti dále v táboře, v divadelním sále
ruského gymnázia. V srpnu 1926 byla otevřena
nová školní budova ve Svitavské ulici a vánoční
slavnosti se začaly pořádat zde.Bylo zaznamenáno, že v roce 1928 se vánoční besídky zúčastnilo
i 84 dětí z ruského gymnázia.
Nadílka a další program vánočních slavností
Nadílka byla vždy hlavní součástí slavnosti. Potřebné děti dostávaly pod stromeček šaty, boty,
punčochy nebo i zimník, někdy maminka obdržela na doplnění zimního šatníku dítěte nevelký
finanční obnos. Na vánoční dárky pro děti přispíval odbor Národní jednoty, ale i jednotlivci z řad
české menšiny v Moravské Třebové, Češi odjinud a anonymní dárci. Pořádaly se i sbírky mezi
českým obyvatelstvem okolních měst. Postupně
začaly nadílku organizovat Národní jednota,
Česká okresní péče o mládež a TJ Sokol společně, ovšem v součinnosti se správou školy. V roce
1937 se TJ Sokol rozhodla neposkytovat nadále
příspěvek na vánoční nadílku, což vzbudilo
v české menšině velké roztrpčení.
Zdobení stromku a nákup sladkostí pro všechny
děti měly na starost dámy z české menšiny. Někdy dostaly děti i ovoce. V roce 1924 manželka okresního hejtmana rozdala všem 48 dětem
z mateřské a obecné školy drobné dárky – pera,
vázanky, loutky, mýdla.
Slavnosti byly zahajovány proslovem. V roce
1920 pohovořil P. Otto Hamerník, člen františkánského řádu, který v prvním školním roce
vyučoval na české škole katolické náboženství, o významu vánočního stromku. Ale např.
už v roce 1923 se v úvodním proslovu mluvilo
o poněmčování českých zemí po třicetileté válce. Pravidelně bývala připomínána osobnost T.
G. Masaryka, slavnost bývala zakončena zpěvem hymny.
Hlavní část programu ovšem odpovídala skutečnosti, že šlo o akci vánoční, určenou především
dětem. Na programu se zpravidla podíleli žáci

obecné a později i mateřské školy, přednášeli
básně, hráli divadlo, zpívali koledy za doprovodu harmonia. Jindy připravili učitelé pro své žáčky loutkové představení.

Vánoční divadelní představení
16. prosince 1928 sehrály děti z obecné a mateřské školy vánoční hru o třech obrazech Jezulátko na zemi od Zdenky Šťastné-Budské. Zdenka
Šťastná-Budská (1888–1987) byla za první republiky oblíbená autorka divadelních her, napsala také další vánoční hru pro děti s názvem Děti
a trpaslíci.

V roce 1929 sehrál učitelský sbor v předvánočním období dětem loutkové pohádky – 9. prosince pohádku Kašpárkův sv. Mikuláš, 22. prosince
Krakonošovu nadílku. Krakonošova nadílka je
vánoční báchorka ve třech jednáních, napsal ji
Jaroslav Rudloff a na repertoáru loutkových divadel je i dnes (letos ji hraje např. loutkové divadlo v Humpolci). Jaroslav Rudloff (1876–1955)
byl úředník pražského magistrátu, který psal povídky, pohádky, verše, memoárovou literaturu,
především však právě divadelní hry nejrůznějšího žánru, také loutkové veselohry s pohádkovými náměty. Spolupracoval s pražským loutkovým divadlem Říše loutek.
V repertoáru loutkových divadel je stále i pohádka Kašpárkův sv. Mikuláš, kterou napsal Karel
Driml. Choceňský rodák Karel Driml (1891–
1929) vystudoval medicínu na univerzitách
v Praze a Vídni. Na začátku dvacátých let se seznamoval s americkým a kanadským zdravotnictvím, na Johns Hopkins University v Baltimore
získal potřebné osvědčení a po návratu začal
v Československu prosazovat účinnou prevenci

TBC a jiných nemocí. Pracoval na ministerstvu
zdravotnictví a tělovýchovy, publikoval v odborných časopisech, redigoval měsíčník Zdraví lidu,
psal scénáře k prvním českým zdravovědným
filmům. Zásady správné životosprávy
vtělil také do mnoha dětských říkanek
a loutkových her s pohádkovým dějem (Princezna Bledule, Začarovaná
země, Čarodějnice Špindimůra, Bacilínek…). Stejně jako Jaroslav Rudloff
také Karel Driml spolupracoval s Říší
loutek.
Prosincová filmová představení
v českém jazyce
V roce 1932 vyjednala Národní jednota promítání českých zvukových filmů
jednou měsíčně v Městském kině na
náměstí. Později se české filmy hrály
i v Lidovém kině v Křesťanském spolkovém domě. Poprvé byl český film na programu Městského kina 1. prosince 1932 – promítal
se Kantor Ideál, asi první z řady oblíbených českých filmových komedií ze studentského prostředí. Ke zbožnému adventnímu rozjímání pravděpodobně moc nepřispěl, českou menšinu ale jistě
potěšil. V dalších letech vítězila v adventním
období spíše melodramata s výraznou hudební
složkou – v prosinci 1933 Skřivánčí píseň s Jarmilou Novotnou, v prosinci 1935 sentimentální
Tatranská romance s pseudofolklórními písněmi
v podání operních a operetních pěvců, zatímco
Lidové kino dávalo před Vánocemi komedii Zlatá Kateřina. V prosinci 1934 zřejmě kina svou
povinnost vůči české menšině nesplnila. V prosinci 1936 dávalo Městské kino film Uličnice –
operetu s Věrou Ferbasovou v hlavní roli, Lidové kino nový český film na námět povídky Jana
Nerudy Trhani) v němčině nazvaný Die Strecke).
V roce 1937 byla v Městském kině uvedena opět
novinka, komedie Advokátka Věra, Lidové kino
zvolilo filmovou verzi Jiráskovy divadelní hry
Vojnarka.
Česká spolková činnost ustala po připojení
Moravské Třebové k Německé říši. Většina
českého obyvatelstva, zejména státní úředníci
s rodinami, kteří zpravidla společenský život
menšiny organizovali, ostatně na podzim 1938
město opustila, zbývající Češi se pak scházeli
víceméně tajně.		
-jm-
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Hasiči občanům

Co je „Materiální základna humanitární
pomoci“
Materiální základna humanitární pomoci (dále
jen MZHP) je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování
pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb
(ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení)
postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizorium a osoby
z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak
je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení. Aktivace a využití MZHP ve
prospěch postiženého obyvatelstva se předpokládá například v případě živelních pohrom
a přírodních katastrof, velkých ekologických
a průmyslových havárií. Jednotlivé MZHP
rozmístěné po republice se od sebe liší především druhy stanů – zatímco některé používají
nafukovací stany, některé jsou stále vybaveny stany pouze látkovými. Výhodou MZHP
je její variabilita, která umožňuje v závislosti
na charakteru mimořádné situace využít ji i jiným způsobem. Činnost MZHP není časově
omezena. Je využívána do té doby, dokud se
orgánům havarijní komise nepodaří zabezpečit ubytování v objektech předurčených, nebo
do doby ukončení evakuace do dalších prostorů. Stravování osob je hrazeno z finančních
prostředků pověřených úřadů. Výstroj je doplňována ze stávajících skladů civilní ochrany. Právo vyžádat MZHP mají hejtmani krajů
(primátor), starostové obcí s rozšířenou působností a další oprávnění cestou operačního
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Kukátko – Speciální ZŠ, MŠ
a PrŠ Moravská Třebová
Téměř až po strop byl ve čtvrtek 8. listopadu naplněný městský kinosál. Na sedmý ročník soutěžní
přehlídky malých divadelních forem Kukátko 2012,
který škola organizovala ve spolupráci s Kulturními
službami Moravská Třebová, přijelo do Moravské
Třebové skoro 110 malých a nadšených divadelníků
ze speciálních škol Pardubického a Jihomoravského
kraje. Předvedli devět převážně pohádkových představení a porotě nezbylo než konstatovat, že všech
devět souborů si zaslouží být na prvním místě. Víc
než o ovocné dorty pro vítěze šlo ovšem o příjemně prožitý den, přátelská setkání a báječnou náladu.
Kukátko mohlo být realizováno rovněž díky finanční
podpoře Pardubického kraje.
Alice Moravcová

Úspěch našich mažoretek

Nejstarší skupina mažoretek Střípky z DDM Mor. Třebové (Kadetky) se zúčastnila 28. října soutěže O pohár
lanškrounské koruny a přivezla si bronzovou medaili a pohár. Soutěžila s pódiovou sestavou na skladbu
od Verony Hey boy. Za tuto sestavu získala v letošním
roce už 3 medaile, v součastné době si již připravují
novou sestavu. Trénují pod vedením Kateřiny Tumakové. Děvčatům držíme palce a přejeme další úspěchy. Tento sport je náročný nejen na čas, ale je velice
krásný. Jsme rádi, že jsou mažoretky pořád v našem
městě a je o něj stále zájem. Chtěla bych touto cestou
poděkovat radě města Moravské Třebové, za schválení
grantu pro mažoretky Střípky. Eva Kalábová, vedoucí
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Na ZŠ Palackého opět strašilo…
Byla středa 24. 10. 2012. Do naší školy nešli žáci
v tradičním oblečení, nýbrž v maskách. Před školou se shromáždili různí duchové, černé víly, strašidla a jiné podivné bytosti. Po roce tu byl opět
školní projekt Halloween. Vyučování probíhalo
tento den netradičně. Bylo plné tajemných matematických příkladů, podivuhodných příběhů,
ale i výroby masek a různých strašidel. Večer po
18. hodině se od hlavního vchodu vydal tradiční
lampiónový průvod, který na chvíli prozářil sídliště Západní a ulici Svitavskou. V zástupu světel
jsme mohli vidět především žáky 1. stupně, je-

jich mladší sourozence a rodiče. Žáci starší zatím
v čase průvodu chystali pro své mladší kamarády
stanoviště pro halloweenskou stezku odvahy. Trasa stezky vedla tradičně v okolí školy a procházeli
jí postupně žáci z 1. až 4. tříd. Prvňáci a druháci
prošli jako třídní skupiny – tedy všichni ze třídy
dohromady. Třeťáci a čtvrťáci absolvovali stezku
v méně početných skupinkách. Všichni účastníci
na trase plnili tajemné úkoly, potkávali strašidýlka
(žáky vyššího stupně v maskách) a v závěru byli
odměněni svítící tyčinkou a diplomem za statečnost.
Školní žákovský parlament ZŠ Palackého

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Akce na měsíc PROSINEC 2012
4. 12. MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL – v neděli od
14:00 hod. ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka
a vyhodnocení masek, vystoupení kroužků DDM.
Příchod Mikuláše s nebeským doprovodem (sladkosti pro děti), tombola (5 Kč), diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Zakončení cca 16:00
hod. Akce ve spolupráci s Kulturními službami
a Zdravým městem v Mor. Třebové.
5. 12. Mikuláš pro MŠ – 8:00-12:00 hod.
7. 12. Okresní kolo ve Florbale chlapců (6.-7. tř.)
- od 9:00 hod. v tělocvičně Gymnázia MT.
14. 12. Okresní kolo ve Florbale dívek (6.-7. tř.)
- od 9:00 hod. v tělocvičně Gymnázia MT.
15. 12. Okresní kolo ve Florbale dívek (8.-9. tř.)
- od 9:00 hod. v tělocvičně Gymnázia MT.
14. 12. Ježíšek dětem a pro děti – 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. Je připravený doprovodný program, možnost zakoupení
občerstvení, vstup zdarma. Zakončení v 17:30 hod. Akce ve
spolupráci s Kulturními službami, Zdravým Městem v M. Třebové a humanitární organizací
ADRA. Bližší informace na plakátech a v DDM.
Vánoční prázdniny v DDM
27. 12. Výroba veselého
maňáska pro děti - od
10:00 do 12:00 hod. a od 13:00
do 15:00 hod. S sebou přezůvky,
pracovní triko, 40 Kč.
28. 12. MALOVÁNÍ NA TEXTIL - taška od 10:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
S sebou přezůvky, pracovní triko, 40 Kč (v ceně bavlněná taška). Účast závazně nahlásit telefonicky (kapacita 10 účastníků
dopoledne a 10 odpoledne). Více
na plakátech.
Den leváků na ledě
Ačkoli se Den leváků slaví
13. srpna, pracovníci Domu dětí
a mládeže Mor. Třebová se rozhodli tento svátek oslavit v listopadu a na ledě. Smyslem dne
leváků je přiblížit všem pravo-

rukým, jak šikovní leváci musí být v různých činnostech, které jsou přizpůsobeny především pro
praváky. Zkoušeli jste někdy stříhat, ořezávat nebo
oloupat co nejdelší slupku opačnou rukou? Tyto
úkoly a mnoho dalších byly připraveny pro děti
a jejich rodiče, kteří přišli v neděli 11. 11. 2012 na
zimní stadion a neváhali s humorem a radostí projít všech deset stanovišť. Všichni se zhostili svých
úkolů na jedničku a také se dozvěděli, že třeba v Indii je neslušné jíst levou rukou, Eskymáci považují
levoruké lidi za čaroděje a národ Inků naopak leváky uctívá. Být levákem jistě může mít své výhody
i nevýhody, ale jedno je jisté: Ať jsme praváci nebo
leváci, pořád máme naše zlaté české ručičky, a to je
titul, který nám jen tak nikdo nesebere! Tímto bychom chtěli poděkovat Technickým službám Mor.
Třebová, p. Maděrovi a jeho kolegům a taky všem
pomocníkům za spolupráci.
Pracovníci DDM
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Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční 3. 12. 2012
v 10:00 v klubovně Sociálních služeb města
Mor. Třebová. Svoz seniorů k návštěvě hřbitova po dobu zimních měsíců nebude. Půjčovna
zdravotních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 na ul. Svitavské 44,
Mor. Třebová. Kontakt D. Dokoupilová, tel.
739 002 744.
Svatomartinské veselí
8. 11. 2012 se v sále Na Písku konalo Svatomartinské veselí. Akce byla poděkováním
všem příznivcům a sponzorům OCHMT. Prostory i pomoc bezplatně poskytla místní vojenská škola. Nad akcí převzal záštitu senátor
pan Radko Martínek, který nás poctil svou návštěvou a přispěl 10 000 Kč. Pozvání přijal
i starosta Mor. Třebové, místostarosta a další starostové a starostky okolních obcí. Přijel
i prezident Arcidiecézní charity Olomouc o.
Bohumír Vitásek. Akci moderoval V. Žáček,
k tanci hrála kapela DOMINO, premiérové

vystoupení měly malé mažoretky. Originálních soutěží o cenu - keramického koně vyrobeného v STD Ulita - se zúčastnilo 7 organizací.
Tříkrálová sbírka
Jak se již stalo tradicí, proběhne i v příštím roce
od 4. 1. do 6. 1. 1. 2013 v Mor. Třebové a okolí
Tříkrálová sbírka. Zakončena bude 6. 1. 2013
v 16:00 hod. benefičním koncertem v klášterním kostele na Svitavské ul. V roce 2012 byla
TKS použita na přímou pomoc: 60 000 Kč, nákup kompenzačních pomůcek: 30 000 Kč, vybavení humanitárního skladu: 18 000 Kč a na
podporu zdravotně handicapovaných: 106 739
Kč. Případní zájemci z řad dětí a dospěláků,
kteří by se chtěli sbírky zúčastnit jako koledníci
a vedoucí skupinek, se mohou obrátit na p. Lexmanovou tel. 731 604 564 nebo e-mailem: pastorace.lexmanova@mtrebova.charita.cz. Další
informace a kontakty najdete na www.mtrebova.charita.cz.
Tým pracovníků OCHMT

Informace pro členy Svazu tělesně
postižených v Moravské Třebové
Díky finančnímu příspěvku od města Moravská
Třebová uskuteční naše organizace dne 9. prosince 2012 zájezd do skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska. Zde se v předvánoční atmosféře
zúčastníme jarmarku, na kterém se seznámíme
s výrobky z dílen lidových umělců a poslechne-

me si koledy v podání Pouličníků z Tábora.
Dne 13. prosince 2012 se uskuteční členská
schůze naší organizace ve společenském centru sociálních služeb. Začátek je ve 13.30 hodin.
Zveme srdečně všechny členy.
Blanka Chvátalová, předsedkyně ogranizace

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomej Uriga
OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po
9 hod.
Út–So
18 hod.
Ne
8 hod.
11 hod.

klášterní kostel
klášterní kostel
farní kostel
klášterní kostel

Žehnání adventních věnců
v sobotu 1. 12. při večerní mši sv., v neděli 2. 12.
v 8 hod. a v 11 hod. při mši sv.
Rorátní mše sv. (roráty) budou od 3. 12. do 22. 12.
v 6 hod. ráno v klášterním kostele. Po tuto dobu
nebude pondělní mše sv. v 9 hod.
Zpovědní den před vánočními svátky bude 17. 12.,
zpovídat se bude od 8 do 11 hod. a od 15 do 18 hod.
Zpřístupnění Betlémů pro veřejnost: 25., 26. 12.
2012 a 1. 1. 2013
farní kostel: 14-16 hod.
klášterní kostel: 15-17 hod.

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Datum – svátek

Farní k.

Klášterní k.

Okolní farnosti

24. 12. Štědrý den /pondělí/

24:00

15:30

St. Město 22:00, Kunčina 21:00, Boršov 20:30

25. 12. Narození Páně /úterý/

8:00

11:00

St. Město 9:30, Boršov 11:00, Kunčina 9:30

26. 12. Svátek sv. Štěpána /středa/

8:00

11:00

Boršov 11:00, Nová Ves 9:30

30. 12. Svátek Svaté Rodiny /neděle/

8:00

11:00

Kunčina 9:30, St. Město 9:30, Boršov 11:00

31. 12. sv. Silvestr /pondělí/

---

16:30

---

1. 1. 2013 Matky Boží, Panny Marie /úterý/ 8:00

11:00

St. Město 9:30, Boršov 11:00, Kunčina 9:30

3. 1. 2013 /čtvrtek/

---

17:00 /požehnání koledníkům/

6. 1. 2013 Zjevení Páně /neděle/

8:00

11:00

Kunčina 9:30, St.Město 9:30, Boršov 11:00

Přijmeme prodejního asistenta/ku pro partnerskou prodejnu
T-MOBILE v Moravské Třebové, nám. T. G. Masaryka 9.
Požadujeme aktivní prodej na prodejně, výbornou komunikativnost, cílevědomost, maturita.
Nabízíme stálou práci ve zdravé firmě, zaučení, odměny: fixní plat + provize dle výkonu.
Zájemci zasílejte životopis na e-mail : t-mobile.mtrebova@seznam.cz.

Po říjnové premiéře se nám v listopadu
docela hezky rozjel moravskotřebovský
Senior klub. Obě poslední akce - beseda příznivců sci-fi a prezentace činnosti
moravskotřebovských turistů s poutavým
vyprávěním o kanadských národních parcích - byly dobře navštívené nejen seniory.
Také další pořady S-klubu jsou plně otevřené všem věkovým skupinám občanů.
A které to budou? V úterý 11. prosince se
naladíme již předvánočně spolu se Swingovým orchestrem Františka Zeleného.
Tato svižná džezová muzika si už od dvacátých let minulého století získala mnoho
skalních příznivců nejen v samotné Americe či Anglii, ale i u nás. Zejména hladké tóny saxofonů a chytlavý rytmus nenechají nikoho v klidu. Známé i méně známé
skladby v interpretaci zapálených muzikantů převážně seniorského věku chytí za
srdce jistě i dnes. Bližší informace o programu tohoto vánočního koncertu najdete na jiném místě zpravodaje. V prosinci
bude pokračovat také cyklus besed pro milovníky sci-fi. V pondělí 17. 12. ve velké
klubovně domova důchodců přijde na řadu
téma: Měsíc, náš nejbližší kosmický soused s podtitulkem Byli Američané na Měsíci? Začátek je v 17 hodin. Nezapomeňte,
že na akce S-klubu jsou zváni všichni bez
rozdílu věku. Vstupné je jen dobrovolné
a navíc je připraveno menší občerstvení.
Rada moravskotřebovského Senior klubu
přeje čtenářům zpravodaje a všem příznivcům šťastné a klidné Vánoce a těší se na
další klubová setkání v roce 2013.
(sl)

Českobratrská
církev evangelická
Pořad vánočních bohoslužeb
• 24. 12. 22 hod.
• 25. 12. v 9 hodin
• 26. 12. v 9 hodin
• 1. 1. v 9 hodin
Bohoslužby se konají vždy v sále na faře.

Poděkování městu
Moravská Třebová
Sbor dobrovolných hasičů Udánky děkuje městu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na
činnost jeho nejmladších členů. Díky tomuto příspěvku jsme mohli zakoupit vybavení a sportovní náčiní, které jsme využili nejen k nácviku požárního sportu, ale i k volnočasovým aktivitám.
Bez tohoto příspěvku bychom si nemohli dovolit
zúčastnit se mnoha soutěží ve svitavském okrese
a reprezentovat tak naše město. Děkujeme také
Městské policii a Zdravému městu Moravská
Třebová, že se každoročně můžeme zapojit do
programu Den s IZS a předvést naše dovednosti
široké veřejnosti. Děti ze Sboru dobrovolných
hasičů Udánky a jejich vedoucí
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1. 12. Den pro dětskou knihu
• svícen – výtvarná dílna pro rodiče a děti,
• literární hádanky a kvízy – úspěšní luštitelé
budou odměněni,
• prodej dětských knih, zajišťuje knihkupectví
Gaudeamus (slevy!),
• výprodej vyřazených knih,
• ukončení 1. ročníku soutěže pro rodiče a děti
Škola naruby,
• den otevřených dveří – prohlídka prostor
knihovny.
Otevřeno: 9:00-12:00 hod.
1.-31. 12. Lucie Wrbová - Obrazy
Výstava obrazů Lucie Wrbové, absolventky ISŠ
v Moravské Třebové, která pochází z Chornic.
Přístupno v půjčovní době městské knihovny
(po-čt. 9:00-17:00 hod., so: 9:00-12:00 hod.).
1.-31. 12. Prosincová amnestie
Všem nově přihlášeným čtenářům promineme
registrační poplatky na r. 2012.
10. 12. Za poklady východní Asie II. – Thajsko
Čtyřdílný cyklus přednášek moravskotřebovského rodáka RNDr. Milana Blahy o pokladech
zemí východní Asie. Začátek v 17:00 hod. ve
společenském sále sociálních služeb. Předpokládaná témata a termíny dalších přednášek: Miamar (Barma) – 8. 4. 2013, Laos – květen 2013.
11. 12. Konverzační večer - Pojďte s námi
do světa
Chcete zdokonalit svůj projev v cizím jazyce?
Pak je právě vám určen konverzační večer. Můžete si vybrat ze tří světových jazyků - angličtina, němčina, ruština. Lekce vedou zkušení lektoři. Začátek je v 17:00 hod. v městské knihovně.
12. 12. Ladislavova pochoutka
Letos již podvanácté vyhlašuje knihovna soutěž
o nejchutnější cukroví s názvem Ladislavova pochoutka. Každý soutěžící na setkání přinese recept a nejméně 5 ks až 10 ks jednoho druhu cukroví. Vítězství si odnese to cukroví, které získá
od přítomných účastníků nejvíce ocenění a stane se tak Ladislavovou pochoutkou pro r. 2012.

Knihovna
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Jeho výrobce se může těšit na knižní odměnu.
Začátek je v 17:00 hod. v prostorách oddělení
pro dospělé. Věříme, že si při kávě, čaji, cukroví a vyprávění vytvoříme příjemnou adventní atmosféru. Až budete péci cukroví na letošní
Vánoce, vyzkoušejte Ladislavovu pochoutku r.
2011:
Ořechové věnečky
25 dkg hladké mouky, 12 dkg cukru, 20 dkg ml.
ořechů, 20 dkg tuku /máslo, Hera ../, vanil. cukr,
cit. kůra.
Rozválet, vykrájet věnečky, upéct v mírně vyhřáté troubě. Slepit máslovým krémem, potřít
čokoládou a namočit v mletých ořechách.
Knihovna dětem
1.-24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven adventní kalendář. Každý den čeká na prvního dětského návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo 1 časopis, drobný dárek. Otevřeno je
denně, kromě pátku a neděle, vždy od 12:00 do
17:00 hod., v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
1. 12. 2012-21. 3. 2013 Pomáháme pletením
Pátým rokem organizuje knihovna tříměsíční
kurz ručních prací. Vyšívání a háčkování tentokrát nahradí kurz pletení. Zkušené pletařky budou zasvěcovat ty začínající. A to každý čtvrtek
vždy od 15:00 hod. v dětském oddělení. Hledáme šikovné dobrovolnice a dobrovolníky, kteří
by pomohli při výuce a ještě by vytvářeli pletené
výrobky, které by měly pomáhat. Budeme vytvářet bavlněné obvazy z bílé bavlny, dále čepičky
a bačkůrky pro nemocniční oddělení nedonošených dětí a kojenecké ústavy. Smyslem celé akce
je nejen naučit děti a mládež tradiční techniku,
ale zapojit je netradičně do humanitární pomoci.
Věříme, že i při letošním tvoření vznikne družná
atmosféra, která upevní mezigenerační vztahy
účastníků kurzů. Prosíme, ozvěte se pracovnicím knihovny a nabídněte svou pomoc - lektorskou i materiální (tel. 461 316 971, 737 021 003,

knihovna@mkmt.cz). Předem vám všem děkujeme. První lekce pletení proběhne 6. 12. 2012
od 15 hod. v dětském oddělení.
5. 12. Mikuláš v knihovně
Tak jako každý rok, i letos přijde do knihovny
Mikuláš. Děti si pro něho mohou připravit nějakou básničku nebo písničku. Za svou snahu mohou od Mikuláše dostat malý dárek. Mikuláš přinese knihovně i velký koš dětských knížek, které
budou k okamžitému půjčení. Děti, máte se tedy
na co těšit. Nezapomeňte přijít kolem 16:00 hodiny do knihovny, určitě se tu s Mikulášem potkáte.
Tvořivé středy 			
5. 12. Andílek
12. 12. Stromeček
21. 12. Taška na dárek
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení
MěK.
Šikovné děti mezi námi
3. 12. Vánoční překvapení, v 15:00 hod. představí Adélka Hanusová.
10. 12. Vánoční řetěz, vyrábět budete s Nikolou
Stejskalovou od 15:00 hod.
17. 12. Andílek, vede Nikola Stejskalová, začátek v 15:00 hod.
Vánoční dárek z knihovny
Překvapte své blízké originálním vánočním dárkem. Připravili jsme pro vás dárkový poukaz,
kterým obdarovanému předplatíte roční registraci v knihovně. Věříme, že naším dárkem uděláte
radost po celý rok 2013.
Půjčovní doba o Vánocích 2012
22. 12. – 9:00-12:00 hod.
27. 12. – z a v ř e n o
29. 12. – z a v ř e n o
31. 12. – z a v ř e n o
Městská knihovna Ladislava z Boskovic ve spolupráci s Moravskotřebovskou univerzitou třetího věku uspořádala dne 12. 11. přednášku PhDr.
Jiřiny Šiklové, CSc. na téma Krize v různých obdobích života. Podle ohlasu přítomných se přednáška všem moc líbila.

Člověk v ohrožení
Ve Speciální škole v Moravské Třebové proběnejrůznějších poranění, včetně oživovacích postanovištích, která byla k tomuto účelu zřízena,
hl v říjnu tohoto roku nácvik činností zaměřestupů a stabilizované polohy. Děti byly zaujaty
si děti opakovaly zásady zdravovědy, ošetření
ných na řešení mimořádných
velmi poutavým programem také
situací. Dopoledne nazvané
na stanovišti městské policie, kde
Ochrana člověka za mimose seznámily s výstrojí, výzbrojí
řádných situací bylo věnoi dalším technickým vybavením
váno procvičování chování
strážníků, s dopravními předpižáků i personálu školy běsy i vyhláškami stanovujícími
hem různých stavů ohrožení.
požadavky na chování veřejnosZaměstnanci i děti nacvičoti v našem městě a ve společnosvali evakuaci budov při ohroti vůbec. K úspěchu akce přispěl
žení požárem či vojenským
samozřejmě aktivní přístup zainnapadením přesně v souladu
teresovaných zaměstnanců školy,
s předpisy vydanými pro tyto
avšak toto tématicky zaměřené
neočekávané situace. Díky
dopoledne by nebylo možné zreaspolupráci s HZS v Moravlizovat bez organizačního přispěské Třebové mělo osazenstvo
ní ze strany Městské policie Mor.
školy možnost seznámit se
Třebová, HZS Moravská Třebová,
s vyprošťovací i hasicí techHZS Pardubického kraje ÚO Svinikou, s postupy záchrany
tavy a Operačního střediska HZS
životů při požárech, živelPk v Pardubicích. Jmenovaným
ných pohromách či dopravsložkám děkujeme jménem dětí za
ních nehodách. Na dalších Dětem se líbily ukázky hasicí techniky			
pkop
Foto: archív ochotu a vstřícnost.
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Karting Cup ocenil nejlepší jezdce sezóny 2012
Motokárová sezóna 2012 skončila. Pro některé velkým úspěchem, pro některé právě naopak. Jedno je
však jisté. Za volant svých závodních strojů usedají
jen ti pro které je karting velkým koníčkem, adrenalinem i zábavou. Ti, kteří chtějí prožít prodloužené
víkendy se svými kamarády v depu a rivaly na závodním okruhu a tak trochu si zazávodit. Na slavnostním ukončení letošní sezóny, které se konalo
v sále Na Písku, bylo oceněno vždy pět nejlepších
pilotů v každé kategorii. Všichni jezdci Autoklubu
Moravská Třebová se mezi těchto pět nejlepších
dostalo. Nejvyšší mety dosáhl Adam Doležel (Rotax Max) a Ondřej Šíp (Kadet). Oběma jezdcům
se dařilo jak na suchu tak i mokru, odjeli všechny
závody seriálu a nasbírali nejvyšší počet bodů ve
svých třídách. Zdeněk Ošťádal ukončil nelehkou
sezónu na velmi pěkném třetím místě. Na mokrém
povrchu na rakouském okruhu měl nepříjemnou havárii, kdy mnoha přihlížejícím zatrnulo. Přestup do

silnější kategorie Rotax Junior Max nakonec ustál
a s celkovým umístěním byl spokojen. V nejsilnější a nejrychlejší kategorii FC junior uspěl i Libor
Blaha. Jezdci této kategorie si mnohdy sáhnou až
na dno svých sil. Libor během sezóny vynechal jeden závod, ale přesto dokázal vybojovat celkové 5.
místo, což v silně obsazené třídě je opravdu úspěch.
Nejúspěšnější jezdci převzali ceny z rukou zástupců
našeho města a Autoklubu Moravská Třebová.
Poděkování patří nejen jezdcům za dobrou reprezentaci našeho města, ale především organizátorům.
Bez pořadatelů a dobrovolných hasičů ze Starého
Města by nebylo možné závody uskutečnit. Všichni
byli na trati po celý víkend, od rána do večera, za
rozpáleného slunce i nepříjemného deště či zimy. Na
podporu motokárových závodů přispělo finančním
darem i město Moravská Třebová. Pevně věříme, že
i v příštím roce bude Karting Cup zdárně probíhat
a nic neubere na oblibě tohoto seriálu. Autoklub MT

Futsalisté rozehráli třetí sezónu
Moravskotřebovský Šakalí hněv odstartoval novou
sezónu na turnaji ve Vysokém Mýtě. V týmu došlo
k několika pozitivním změnám, např. po zranění se
vrátil brankář Lukáš Vykydal, třebaže tentokráte
ještě chyběl. Omluveni byli rovněž M. Racl, F. Trnka a výrazná posila Z. Fikr. Devítku „statečných“
šakalů tedy tvořili: Čermák - Němec, Müller, Su-

Vodácká vzpomínka

V pondělí 10. 12. 2012 uplyne 10 let od úmrtí
Luďka Kopřivy, který dlouhá léta stál v čele turistického oddílu a k vodáckému sportu přivedl
několik generací dětí a mládeže ve městě. Stále
vzpomínáme na vousáče, který nám předával
své životní a sportovní zkušenosti. Byl nám
tím nejlepším kamarádem, na kterého se dalo
na vodě i mimo ni vždy spolehnout. S láskou
a úctou si tohoto laskavého člověka připomínají nejen jeho nejbližší, ale také velká rodina
turistů a vodáků v Moravské Třebové a okolí.
TOM ČOCHTANI Moravská Třebová

Zamykání Hřebečských
důlních stezek
A kdo a kdy tak učinil? Ti, kteří se, i přes značně nevlídné počasí, sešli 27. 10. 2012 na Hřebči,
aby se vydali po jejich trase. Cestou plnili i drobné úkoly, které jim měly připomínat život lesních zvířátek. A tak hledali oříšky zapomnětlivé
veverky, prošli se chodbičkami krtka, pomohli
housence v přeměně v motýla, ptáčkům našli
k sobě patřící skořápky vajíček, zjistili, že ani
datel jen tak nezasune zobák do otvoru ve stromě. Poslední úkol všechny čekal na Strážném
vrchu. Zde bylo třeba najít správný klíč k uzamčení stezek. Na mokré boty, prochladlé tělo,
zkřehlé ruce každý na chvíli zapomněl u příjemně praskajícího ohně, nad nímž se vznášela vůně
pečících se párků. Hřebečské důlní stezky zamklo velkým klíčem postupně 27 účastníků pochodu. Posledními pak byli členové KČT, kteří akci
připravili za finanční podpory města Moravská
Třebová.		
H. Kopřivová, KČT

chý, Kukol – Gallik, Kozák, Kozelek, Matoušek.
Úvodní start byl poněkud rozpačitý, nicméně tým
si dovezl cenné čtyři body po výsledcích:
SK Vraclav – Šakalí hněv M. Třebová 2 : 2, branky
Kozák, Müller. Taurus D. Újezd – Šakalí hněv M.
Třebová 3 : 4, branky Kozák 3, Němec. Šakalí hněv
M. Třebová – Pobřeží slonoviny Lanškroun 0 : 1.
„Můžeme mluvit o dobrém počinu, každý bod bude
důležitý, neboť letošní ročník se hraje novým jednokolovým systémem,“ zhodnotil vstup do soutěže
šéf K. Kukol.			
(mt)

Fotbalisté před zimní
přestávkou

Podzimní část soutěžního ročníku 2012/2013 skončila a dlužno říci, že mnoho radosti nepřinesla. Nejúspěšnějším družstvem SKP Slovan se stali starší
žáci v KP, přísnější měřítko snese i B-tým dospělých v 1. B. Ostatní vykazují nevyrovnanou formu dorostenci po sestupu z mezikrajského přeboru jen
paběrkují v pardubickém KP, příliš se nedaří ani
týmům dospělých – C muži ve III. třídě Svitavska.
Áčko (krajský přebor), představující vrchol fotbalové pyramidy s vyrovnaným kolektivem dosud
nepřesvědčuje herně, zejm. střelecky. Tým se stal
remízovým králem a na jaře bude mít dost složitou
situaci, aby uhájilo příslušnost k KP.
(mt)

Prosincová sportovní pozvánka
Hokej
15. 12. 18:00 hod.
Tradiční přátelský hokejový zápas MT - Banská
Štiavnica
Slovenský tým vede zástupce primátorky města
Banská Štiavnica Dušan Lukačko.
dospělí (KLM)
5. 12.
19:00
HC Slovan - HC Hlinsko
12. 12.
18:30
HC Slovan - HC Choceň
junioři (KLJ)
8. 12.
17:00
HC Slovan - HC Hlinsko
dorost (KLD)
7. 12.
HC Slovan - HC Chrudim B
14. 12.
HC Slovan - HC Skuteč
23. 12.
HC Slovan - TJ Lanškroun
Stolní tenis
8. 12. 9:00 ST Slovan M. Třebová B - Řetová
13:30	ST Slovan M. Třebová B - TTC
Ústí n/O. D
Volejbal (1. liga kadetek, skupina C)
8. 12.	10:00 a 14:00 VK M. Třebová – Šternberk
(tělocvična ISŠ na ul. J. K. Tyla)
(mt)
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Hokejová sezóna pokračuje
naplno a úspěšně
První cíl probíhající sezóny – postup ze základní
skupiny mezi šestku nejlepších týmů Pardubické
ligy – je dokonán. Po rozpačitém začátku se hra
slovanistů zlepšila, k postupu přispělo výrazně
domácí vítězství nad Litomyšlí. V konkurenci očekávaných velikánů (Choceň, Světlá n/S.,
Chrudim B, Hlinsko, Litomyšl) spěchá druhou
částí soutěže do play-off. Třebovští hokejisté
tam nechtějí chybět.
(mt)

Galavečer uzavřel
další ročník Cyklomanu
B-O-B aneb Boštík-Orálek-Boštík. Cykloman
2010 se vrátil na trůn v plné slávě. Dostatečně sebevědomý, ale i skromně nad věcí. Z deseti závodů nevynechal žádný, ve své kategorii
(M3) 8x nenašel přemožitele. Tím pádem se stal
absolutním vítězem moravskotřebovského kultovního seriálu. Nadšené ovace při vyhlašování
a zvolání: „Král je mrtev, ať žije král!“ bylo příznačné. Znovu po roce se sešli přátelé cyklistiky
(130) – sportovci a organizátoři, aby v rockovém
klubu Duku-duku slavnostně uzavřeli 11. ročník
akce a jedinečného seriálu Cykloman Haibike
2012. Nechyběli četní hosté z města, zástupci
sponzorů, advokáti, jejichž bedlivým okem byla
zaštítěna ne nepodstatná součást večera – losování hlavní ceny (kolo Haibike) mezi účastníky,
kteří na startu byli sedmkrát. Nikdo si nechtěl
nechat ujít tuto příležitost. Šťastným majitelem
atraktivního kola Haibike se stal František Pustina (CK ANO Čerti Kunčina).

Slavnostní galashow

Netrvalo dlouho – v osmi kategoriích se představili vždy tři nejlepší cyklisté/bikeři celoroku.
Vyvrcholením byla dekorace absolutního vítěze; jím se stal po roce opět Jiří Boštík z Telecí
(cyklista Cyklostratílek Litomyšl). V konkurenci
256 cyklistů, kteří se zúčastnili alespoň jediného podniku, se stal historicky nejstarším celkovým vítězem. Jeho výkonnost a úsilí „neprodat
kůži lacino“ byla obdivuhodná. „Letošní ročník
posunul laťku obliby seriálu opět o kus dále. Ve
všech kategoriích došlo k navýšení počtu účastníků (loni 215/letos 257), zejména nás těší zájem
odjinud. Mezi desítku nejlepších se tak dostali
tři poličští cyklisté,“ vysvětlil posun šéf CK M.
Mička. „Ona je to nezvyklá akce, kdy se střetávají sportovci natvrdo ve sportu, aby se pak všichni vzájemně pobratřili při zábavě, která tu nikdy
nechybí. I proto sem rádi jezdíme,“ dodala stálice
seriálu letos nepřekonatelný J. Boštík. Ocenit je
nutné nejenom sportovce, ale rozsáhlý štáb organizátorů, vždyť dvojice různých pořadatelů vždy
organizuje svůj specifický závod. Jejich kreativita se neustále progresivně vyvíjí. Konkrétní úsilí
těchto nadšenců korunuje perfektní práce permanentní cyklomanské jury (časoměřiči, technické
zázemí, občerstvení apod.). To vše není zanedbatelné a hlavně je to podmínka příštího progresu.
Napětí v sále při korunovaci nejlepších cyklistů
vystřídala nefalšovaná dobrá nálada, kulminující
v hluboké noci. Její podstatou bylo vědomí, že za
čtyři měsíce vše začne znovu.
Předešlí vítězové: Štěpař (2002), Častulík
(2003), Doležel (2004), Pocsai (2005-2007),
Doležel-Dvořák (2008), Kadidlo (2009), Boštík
(Polička, 2010), Orálek (2011).
(mt)
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Bonus gym: od smůly k úspěchu
Již v minulém vydání zpravodaje jsem informoval o naší obrovské šanci na nejprestižnějším turnaji v Thajském boxu v ČR, kterou měl
v rukách náš zkušený bojovník Aleš Žouželka. Měl se utkat 24. 11. v Plzni v osmičlenné
pyramidě o profesionální titul mistra ČR v Muay
Thai na gala večeru Souboj Titánů. Bohužel pro
nás, při každodenním velice tvrdém tréninku
došlo k vážnému zranění, a to k přetržení
čtyřhlavého svalu pravé nohy, které způsobilo
nucené odstoupení Aleše z turnaje. Jako roli jeho
,,náhrady“ okamžitě přijal náš MMA bojovník
Martin Zvára. Smůla se nás však držela i nadále
a Martin si vlivem rychlého shazování váhy
přivodil taktéž zdravotní potíže, přes které jsme
se již do začátku turnaje nedokázali přenést
a tím naše vysněná šance letos končí. Vše se ale
obrátilo o dva týdny později, kdy naše Martina
Kuchařová nastoupila 17. 11. na gala večeru
Hamr Night v Ostravě proti domácí, zkušenější
bojovnici Denise Onderkové. Zápasy pod pravi-

dly Muay Thai jsou pro Martinu jako stvořené
a i přesto, že jsme nastupovali v domácím prostředí soupeřky, kterou do ringu doprovázela ovacemi celá hala, s přehledem jsme zvítězili ve všech
třech tvrdých kolech na body 3:0. Tentýž večer se
náš tým zúčastnil Exhibičního gala večera Muay
Thai a MMA v Havlíčkově Brodě, kde náš již relativně uzdravený a se svojí stabilní váhou Martin Zvára nastoupil do klece k zápasu MMA proti
bojovníkovi ze Šumperku, který Martin ukončil
výhrou vzdáním soupeře již v prvním kole. Další
náš zápas byl ryze exhibiční, a to už v Muay Thai,
kde proti sobě nastoupili naši dva střelci Martin
Kedroutek a Roman Christ. Tím lepším se těsně dle rozhodčích jevil Martin. Takže závěrem,
a nejen ve sportu, ale i v životě: jednou nahoře,
jednou dole. My se ale i nadále budeme usilovně
snažit o to, abychom většinu času trávili nahoře!
Do konce roku nás čekají ještě dva těžké turnaje,
takže doufejme, že letošek zakončíme úspěšně.
Makáme na tom!		
Milan Margetin

Bonus gymu se daří		

Foto: archív

Anketa Sportovci regionu Svitavska za rok 2012
RSS Svitavy ve spolupráci s Deníkem Svitavy,
městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Jevíčko, Bystré a Březová nad Svitavou,
Brněnec a produkční agenturou ČOK CZ vyhlašují čtvrtý ročník ankety o nejúspěšnější sportovce regionu Svitavska, tentokrát za rok 2012. Anketa naváže na tu loňskou, která se opět setkala
se zájmem sportovní veřejnosti a jež vrcholila
galavečerem v Tylově domě v Poličce. Jednotlivé
sportovní subjekty mohou již nyní na adresu RSS
Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy zasílat
návrhy na oceněné jednotlivce či družstva (do 20.

prosince 2012). 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 si svého
laureáta prostřednictvím hlasovacích kupónů 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

Shrnutí letošní sezóny mladého skvělého
mocyklového závodníka Lukáše Komprdy
Jak jsi spokojený se svým výsledkem v letošní
takže tento závod považuji určitě letos za nejsezóně?
lepší.
S letošní sezónou jsem spokojený. Začátek jsem
Jak se ti letošní šampionáty zamlouvaly?
měl trochu horší kvůli techniŠampionát, respektive tratě se
ce, ale v průběhu, kdy jsem domi docela zamlouvaly. Rád bych
stal nový motocykl, jsem pojel samozřejmě mistráky i na
dával lepší výkony, se kterými
tratích, které mám oblíbeny,
jsem byl už docela spokojený.
jako je například Mohelnice, ale
V Mezinárodním mistrovsví
to bohužel nezáleží na mně, kde
ČR juniorů jsem v nejpresse budou závody konat.
tižnější kubatuře MX2 dojel
Co tě čeká v zimní přestávce?
na celkovém 3. místě, v seniV zimní přestávce se budu jako
orském Mezinárodním misobvykle věnovat fyzičce, takže
trovtví ČR jsem bohužel nedoposilování, běhání, plavání s rekončil několik závodů, ale za
laxováním atd. a pokud budu mít
nejlepší považuji Přerov, kde
náladu a bude se dát trénovat,
jsem dlouho držel třetí příčku
tak se půjdu svézt i na motorce.
a nakonec celkově dojel pátý.
Jaké plány máš pro rok 2013?
Který svůj letošní závod poSezónu 2013 mám ještě rozplávažuješ za nejlepší?
novanou, takže zatím přesně
Za svůj nejlepší letošní závod
nevím, jestli budu startovat za
považuji Krásnou Lípu (Mez.
stejný team jako letos a jakých
Lukáš na stupních vítězů
mistrovství ČR jun.), kde jsem
závodů se zúčastním, ale určitě
Foto: Lenka Pechánková
vyhrál obě rozjížďky a kde se
budu chtít jet jak juniorské, tak
mi jelo opravdu dobře. V první jízdě jsem vyhrál
seniorské Mezinárodní mistrovství ČR a také vysystémem start-cíl a ve druhé rozjížďce jsem se
brané závody Meinárodního mistrovství Evropy,
na první místo probojoval po několika kolech,
ale to se uvidí podle sponzora.		
(zr)

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 2012. (mt)

Program činnosti Klubu
českých turistů

1. 12. Turistický pochod Skobácké putování, trasy:
8, 15, 25, 35, 50 km v okolí Ústí nad Orlicí, start:
Ústí nad Orlicí, Pivnice U Skoby od 7 hod., pořadatel Sbor pro záchranu hradu Lanšperka. Sraz na
nádraží ČD v M. Třebové v 6:45 hod., odjezd vlaku
6:56 hod. Návrat vlakem v 15:04 nebo 17:04 hod.
Svačinu s sebou. Zajišťuje J. Šindelář.
8. 12. Pěší výlet z Boskovic na Vánoční jarmark
do Šebetova v délce 11 km (13 km). Sraz na autobusovém nádraží v 6:25 hod., odjezd autobusu
6:30 hod. Návrat autobusem v 15:35 hod. Zajišťuje
D. Mikulková.
12. 12. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 18:00 hod. Upřesnění programu na
měsíc leden a dokončení plánu činnosti odboru na
rok 2013.
15. 12. Vycházka do okolí Moravské Třebové Za
Buřtovníkem v délce cca 10 km. Sraz v 10:00 hod.
u Domu armády (Písku). Zajišťuje M. Paděra.
26. 12. Odpolední Vánoční procházka do přírody
v délce do cca 12 km. Sraz zájemců v 13:00 hod.
u autobusového nádraží. Zajišťuje J. Kuncová.
28. 12. Předsilvestrovské posezení v klubovně
od 17:00 hod. Drobné občerstvení a dobrou náladu
s sebou!
V měsíci prosinci budou v případě příznivého počasí každou středu a neděli uskutečňované vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00 hod.
u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových stránkách odboru
www.kctmt.webnode.cz.
Připravujeme:
1. 1. 2013 Tradiční Novoroční vycházka okolo
Hradiska. Sraz zájemců v 13:00 hod. u autobusového nádraží. Délka trasy cca 10 km. Zajišťuje
H. Kopřivová.
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