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Cena města opět vyzdvihne významného třebovského občana
Každoroční udělování Ceny města Moravská
Třebová schválili moravskotřebovští zastupitelé už 29. listopadu roku 2008. Podle původní
ideje se mělo jednat o cenu, která bude udělována fyzické osobě, jež svou mimořádnou činností a aktivitou významně přispěla v uplynulém
roce v nejrůznějších oblastech života k rozvoji
či prezentaci města Moravská Třebová.
V aktuálním vydání zpravodaje nalézáte výzvu k navrhování dalšího vhodného kandidáta, který si zaslouží toto
společensky významné vyzdvižení své
celoroční, dlouhodobé, nebo celoživotní
práce. Přinášíme vám malou rekapitulaci
jmen a zásluh předchozích laureátů.

Schneeweiss, který ji obdržel za mimořádnou aktivitu v oblasti sportu a tělovýchovy a především
za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží. Josef
Schneeweiss stál u vzniku odboru turistiky v našem městě a více než třicet let vykonával funkci
jeho předsedy, byl u zrodu stále populárních akcí
Vandr skrz Maló Hanó a Hvězdicová cyklojízda

Cenu města za rok 2010 získal tiskař Jan Mauler, významný spolupracovník předních českých, slovenských i zahraničních grafiků, jehož jméno je po mnoho desetiletí v uměleckém
světě tohoto oboru vysoce ceněným pojmem
značícím jedinečnou kvalitu tisků. Grafika
Janu Maulerovi učarovala, podle vlastního vyjádření od dětství miloval barvu a obrázky. Začal studovat způsoby tisku,
seznámil se s našimi předními grafiky,
kteří mu byli zpočátku skvělými učiteli,
aby se později s mnohými z nich stali dobrými přáteli a společně dali světu
nádherná umělecká díla. Z přibližně
padesátky umělců, jimž J. Mauler tiskl s obrovským citem pro barvu jejich
Uznání za Třebovou v Praze
grafiky jsou mezi těmi nejznámnějšími
Historicky první Cenu města Moravská
jména jako Adolf Born, Ota Janeček,
Třebová, tehdy za rok 2008, udělili zaJosef Istler a mnoho dalších. Jan Maustupitelé na svém slavnostním zasedání
ler je také dlouhá léta aktivním členem
8. června 2009 ředitelce městského mukomise památkové péče a v rámci její
zea Janě Martínkové za návrh, přípravu
činnosti koordinátorem technické přía realizaci výstavy Poklady Moravské
pravy fotosoutěže Moravská Třebová
Třebové v Lobkovickém paláci na Pražjak ji neznáme.
Výtvarné dílo a věnovací listina – to je Cena města v reálu.
ském hradě, která se konala od 30. 9.
V roce 2011 ji obdržel Jan Mauler.
Foto: Jan Vermousek Hudební požitky pro spoluobčany
2008 do 1. 2. 2009. „Výstava představiZa zásluhy o propagaci vážné hudby obdržel
do Javoříčka, měl velký podíl na obnovení rozla historii Moravské Třebové a její pozoruhodCenu města Moravská Třebová za rok 2011
hledny nad městem. Mnoho let pečuje o obnovu
nosti široké veřejnosti na celostátní úrovni. Byla
Rudolf Mánek, dlouholetý předseda Kruhu
turistického značení v okrese, provádí značení
mimořádně úspěšná a přispěla k nevídanému
přátel vážné hudby. Na jeho nominaci se shodcyklotras, upravuje stávající turistické trasy, nazviditelnění městské památkové rezervace v Molo několik občanských uskupení, jednotlivců
vrhuje nové. Je cvičitelem pěší a cyklistické turavské Třebové,“ sdělil tehdejší místostarosta
i výběrová komise. Rudolf Mánek přes čtyři
ristiky. Byl jedním ze zakladatelů mládežnickéměsta Miloš Izák. Jana Martínková byla navržedesetiletí organizoval ve městě koncerty vážné
ho vodáckého oddílu Čochtani, v minulosti vedl
na také za mimořádnou aktivitu v oblasti histohudby často za účasti předních interpretů, čímž
cyklooddíl mládeže. Zorganizoval celou řadu
rie a propagace města. Je dlouhodobou členkou
se postaral o popularizaci této mnohdy opomíakcí za poznáním naší vlasti i sousedních zemí.
městské Komise památkové péče a prezentuje se
jené oblasti kultury. Sám byl aktivním hudebZa svou práci byl Josef Schneeweiss oceněn
aktuální publicistickou činností prostřednictvím
níkem, který koncertoval s hudebními tělesy
Čestným odznakem Vojty Náprstka, nejvyšším
Moravskotřebovského zpravodaje a Vlastivědnebo v sólových produkcích. Rudolf Mánek
vyznamenáním v KČT. I dnes přispívá předených listů.
byl na Cenu města navržen v rámci nominavším svými bohatými znalostmi k dalšímu rozcí například od komise památkové péče rady
voji třebovské turistiky.
Turistika jako městský fenomén
města, či od Klubu přátel výtvarného umění.
V následujícím roce se držitelem Ceny města stal
Barva a obrázky – lásky na celý život
dlouholetý předseda Klubu českých turistů Josef
Pokračování na straně 3

Navrhněte osobnost na Cenu města za rok 2013
Opět po roce je tu možnost ovlivnit, kdo
se stane držitelem Ceny města Moravská
Třebová. Je udělována osobám, které se
svojí činností především v uplynulém roce
zasloužily o zviditelnění Moravské Třebové, popřípadě jejich dlouhodobá práce
reprezentuje město a znamená přínos pro
naši komunitu. Do 31. března 2014 můžete své návrhy na laureáty Ceny města,
osobnosti, jež si podle vás za své aktivity zaslouží toto významné ocenění, v pí-

semné podobě osobně předat v Občanském
informačním centru v budově MěÚ v Olomoucké ulici, nebo v kanceláři Kulturních
služeb města. Požadavky na formu a obsah
návrhu: Návrh na udělení ceny města může
předložit každá fyzická nebo právnická osoba
s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské
Třebové.
Návrh musí obsahovat:
• Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti

• Oblast její činnosti
• Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou
je osobnost navrhována
• Charakteristiku přínosu a významu díla
nebo aktivity navrhované osobnosti pro
město Moravská Třebová
• Kontaktní údaje navrhovatele (jméno,
příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis)
Elektronické podání je možné na adrese
cenamesta@mtrebova.cz.
(zr)
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Třídění odpadu do komunitní kompostárny
S brzkým jarem bude spuštěn již „ostrý“ provoz
naší nové komunitní kompostárny. Těšíme se na
tuto novou práci a zároveň hledáme nové přístupy ke zkvalitnění vstupního materiálu a zvýšení
zpracovávaného množství. Jeden ze zajímavých,
ale dosud nezpracovávaných materiálů je bioodpad z moravskotřebovského hřbitova. Odpad
z kontejneru, který je před hlavním vchodem na
hřbitov, byl dosud odstraňován jako odpad komunální. Obsahuje totiž nerozložitelné složky
jako jsou zbytky svíček a lamp, polystyreno-

vé korpusy věnců, umělé květiny, dráty, vazby
a obaly. Pomozte i vy třídit tento odpad! Jistě jste
si všimli, že se u stávajícího velkoobjemového
kontejneru na hřbitově objevil malý kontejner
o objemu 1100 l, který je určen právě pro ostatní
odpady, než jsou ty biologicky rozložitelné. Podpořte naši snahu o zvýšení separace odpadů a zajištění kvalitního vstupního materiálu. Přírodní
věnce a zbytky květin (i s balem) jsou vhodným
materiálem ke zpracování kompostováním. Vašich pár vteřin času věnovaných třídění odpadu

Upozornění pro prodejce alkoholu
Dnem 17. 4. 2014 končí lhůta pro bezplatné podání žádosti o koncesi s předmětem podnikání
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to pro ty podnikatele, kteří již vlastnili alespoň jedno z uvedených živnostenských
oprávnění:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona (tzv. „nákup
a prodej“)
• Hostinská činnost

• Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9
osob
Pokud do 17. 4. 2014 žádost o koncesi na živnostenském úřadu nepodají, nemohou od 18. 4.
2014 alkohol (s výjimkou piva, ovocných vín,
ostatních vín a medoviny) prodávat.
S případnými dotazy se obraťte na Ivanu Neubauerovou – tel. 461 353 102.
Odbor Obecní živnostenský úřad

Nezapomeňte do konce března zaplatit za popelnice
Aktualizované znění obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanoví poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu, schválilo v prosinci loňského roku zastupitelstvo města. Výše poplatku pro rok 2014 byla stanovena na 500 Kč na
osobu. Poplatek je splatný do konce března.
Úhradu lze provést v hotovosti do pokladny
Občanského informačního centra (OIC) v přízemí budovy MěÚ v Olomoucké ulici, nebo
do pokladny odboru majetku města a komu-

nálního hospodářství ve dvorním traktu radnice na náměstí TGM. Při bezhotovostní úhradě
na účet města Moravská Třebová si musí poplatník osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou vyžádat číslo variabilního symbolu
(žádost směrovat na OIC, odbor majetku města
nebo finanční odbor). Poplatníci, kteří hradili
poplatek převodem z účtu i v předchozích letech, mohou využít již přidělený variabilní
symbol.			
(zr)

ovlivní množství zpracované biomasy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Gabriela Horčíková, jednatelka TS

Kolik nás je

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 459 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 104 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 31. 1. 2014 na trvalém pobytu 10 563 občanů.
(zr)

Začíná sezóna
farmářských trhů
V letošním roce si obyvatelé Moravské Třebové mohou opět nakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, zahradní sazbu, koření, sýry, kvalitní
uzeniny a další výrobky z masa na farmářských trzích. Trhy se budou stejně jako v minulých letech konat vždy v pátek od 7 do 17
hodin na náměstí T. G. Masaryka. První trh je
připraven na 7. března. Počátkem prázdnin se
vrátí také oblíbený bleší trh, který je plánovaný na 5. července od 8–12 hodin v případě příznivého počasí do dvorního traktu mezi
ulicemi Cihlářovou a Hvězdní, v případě nepříznivého počasí do bývalé tržnice v ul. Komenského.
Odbor majetku města

Kácení ve městě prospěje veřejné zeleni.
Na Kalvárii odhalí památku

Seminář k zákoníku
práce a NOZ ve
Svitavách
Zveme Vás dne 18. dubna 2014 do MC
Fabrika ve Svitavách na seminář Zákoník práce a další pracovně právní předpisy v roce 2014, vztah nového občanského
zákoníku a zákoníku práce. Na programu
budou pracovněprávní předpisy, přehled
zásadních ustanovení NOZ vztahující se
k zákoníku práce, téma pracovnělékařských služeb, problémové oblasti zákoníku
práce a související problematika. Přednášejícím je právník a specialista na pracovní právo JUDr. Jaromír Zrutský. Pozvánku
a bližší informace obdržíte na adrese Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568
02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail:
svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968.

rijní stav jednoho vzrostlého stromu, a ten si
vyžádal neodkladný zásah. Jednalo se o skrytý defekt způsobený dřevokaznými houbami báze kmene. Práce byly realizovány v nejkratším
možném termínu. Jednalo se o rizikový zásah
a bylo třeba přizvat zásahovou jednotku HZS
ze Svitav a Ústí nad Orlicí a jejich speciální
techniku, jeřáb a plošinu. Díky jejich profe
sionálnímu přístupu
proběhla celá akce
rychle a bezpečně.
Omlouváme se občanům za způsobené
komplikace - omezení průchodu a výluku dodávky elektřiny. V polovině února
se taktéž uskutečnilo
odkácení části porostu na východním
svahu
Křížového
vrchu za sousoším
Kalvárie. Důvodem
zásahu je zlepšení
viditelnosti sousoší
Kalvárie z východV místech před pozemky jižní části areálu nové školy bylo nutno odstranit ního a jihovýchodnístrom napadený houbou		
Foto: archív TSMT ho pohledu.“ (daz)

Jednodenní uzavírku nejdůležitější příjezdové komunikace ze směru od Svitav si v polovině února vyžádal zásah nutný pro odstranění
jednoho ze stromů historické aleje. Veřejná zeleň ve městě ve stejném období doznala změn
k lepšímu i jinde. Obě akce komentuje ředitelka Technických služeb města Gabriela Horčíková: „Ve Svitavské ulici byl odhalen hava-

Informace
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Problém bezdomovectví budeme řešit přes státní program
Potřeba zabývat se řešením problematiky
osob bez přístřeší vyplynula z diskusí na jednáních členů Komise pro prevenci kriminality
rady města Moravská Třebová. Podnět k řešení byl dán také na posledním zasedání zastupitelstva jednou z jeho členek. Na jeho základě
město předkládá v rámci účasti v Programu
prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR pro rok 2014 projekt Aktivizace osob se sociálním vyloučením. Cílem

projektu je snížit rizikové faktory, které plynou z chování osob bez přístřeší, pokud jsou
ponecháni „v pasti sociálního vyloučení“.
Cílem projektu je prostřednictvím cílených
a dlouhodobých činností aktivizačního pracovníka nejen pomáhat, ale i motivovat vytipované skupiny lidí a jednotlivce, kteří tuto
pomoc potřebují a chtějí svou situaci změnit.
Je třeba snížit míru a závažnost trestné činnosti osob bez přístřeší a zvýšit pocit bezpečí

Urbanistická studie lokality bývalé tržnice
Počtem devatenácti hlasů z devatenácti přítomných schválilo zastupitelstvo Moravské Třebové urbanistickou studii architektky Simony Vališové. Urbanistická studie s regulačními prvky
– území bývalé tržnice při Komenského ulici by
měla pomoci nastínit a vymezit pomocí základních regulativů směr pro další rozvoj tohoto území. Jedná se o plošné a prostorové uspořádání
tohoto území s ohledem na jeho polohu ve vzta-

hu k historickému centru města a opětovné zapojení této lokality do prostorově funkčních vazeb.
Součástí řešení tohoto území je i zapojení návrhu
parkovacích ploch u nově budovaného obchodního centra na nároží ulic Komenského a Svitavská (vyhořelá Morava). Řešené území se nachází
východně při ulici Komenského s napojením do
ulice Cihlářovy a je vymezeno parcelami č. 81,
82, 83, 95 a 450 v k.ú. Moravská Třebová. (zr)

občanů ve městě. Jedná se tedy o prevenci recidivy (snížení škod) při páchání trestné činnosti a přestupků osobami bez přístřeší a dále
je třeba hledat možnosti zřízení noclehárny,
příp. azylového domu ve městě pro osoby bez
přístřeší a možnost zaregistrování sociálních
služeb v těchto ubytovnách.
(daz)

Podomní prodej
ve Třebové
obtěžuje seniory
Na základě aktuálního podnětu občana adresovaného na starostu Moravské
Třebové by měl tajemník městského úřadu radním města předložit tisk k možné
změně tržního řádu týkající se zákazu
podomního prodeje. V dopise, který byl
podnětem k tomuto kroku, informuje mimotřebovský občan, jehož rodiče ve městě žijí, že jsou senioři „poměrně pravidelně obtěžováni prodejci elektřiny a plynu
a přicházejí k nim do domácnosti se stále
agresivnějšími praktikami“. Podle zkušeností z jiných míst nebude jednoduchá
vymahatelnost dodržování podobné vyhlášky, přesto se na základě množících
se stížností a informací o těchto diskutabilních aktivitách prodejců nejrůznějších
komodit bude město v nejbližší budoucnosti vážně zabývat.
(daz)

Připojování
na kanalizaci se
nezastavilo

Ozvučení náměstí soustavou reproduktorů
bude od března obnoveno v Moravské Třebové. Na budovách sousedících s objektem
historické radnice se nacházejí už mnohá desetiletí bohužel nefunkční reproduktory, které
dle dostupných informací měly sloužit k informovanosti veřejnosti už po druhé světové válce. Vzhledem k atraktivitě možnosti oslovení
značného počtu posluchačů, kteří se pravidelně zúčastňují městských akcí v centru, vedení
města navrhlo obnovu tohoto způsobu kontak-

tu s veřejností. Instalace nového systému bude
provedena na konzolách původních reproduktorů na budově vedlejší lékárny a infocentra,
ovládací pult bude umístěný ve skříňce ve
vestibulu radnice. Reprosystém bude přenášet
bezdrátovým mikrofonem hlas a přehrávačem
hudbu, kterou bude možno přehrát z většiny
užívaných médií. Modernizace ozvučení náměstí, které bylo zatím zajišťováno mobilním
zařízením, by měla město přijít na cca šedesát
tisíc korun.		
(daz)

Přes zpoždění projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova, nejdražší investiční akce
města Moravská Třebová v moderní historii, se
nezastavilo připojování domácností na kanalizaci tam, kde je hotova. Probíhá připojování
nemovitostí na kanalizaci v Anenském údolí,
kde bylo napojeno 7 nemovitostí (z 8 vybudovaných přípojek), v Sušicích bylo přepojeno či nově připojeno 157 nemovitostí ze 175.
Takovýto je stav k 11. 2. 2014, přičemž lhůta
pro připojování uběhla dne 31. 10. 2013. Podle údaje odboru rozvoje města, který projekt
OUSB řídí, se však někteří jednotliví vlastníci
připojit odmítli, což bude řešeno vodoprávním
úřadem, v některých případech jde o majitele
dlouhodobě nemocné, nebo jde o vyřizování pozůstalostního řízení, je vydán demoliční
výměr apod. V těchto případech bude jednáno
individuálně ve spolupráci s provozovatelem
kanalizace. 		
(zr)

Dokončení ze strany 1

na moravskotřebovském zámku. Udělena mu
byla za činnost v komisi památkové péče, jejímž
je po desetiletí aktivním předsedou, a především
za dlouhodobou prezentaci historie města v médiích i pro veřejnost. Na CM navrhli Miloslava
Kužílka členové komise památkové péče a část
třebovské veřejnosti.
Cenu města v její fyzické podobě představu-

je plastika se znakem města Moravská Třebová a pamětní listina stvrzující udělení ocenění.
Návrh na dalšího držitele Ceny města, který si
tento společensky prestižní titul za svou činnost
pro moravskotřebvoskou společnost podle vás
zaslouží, může předložit každá fyzická nebo
právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové. Dagmar Zouharová

Vizualizace návrhu architektky Simony Vališové ukazuje, jak by měl být propojen prostor nového parku s Komenského ulicí					
Foto: archív

Náměstí TGM bude opět ozvučeno jako za stara

Vědět o městě, kde žiji
Zatím poslední slavnostní vyhlášení Ceny města
Moravská Třebová se konalo u příležitosti životního jubilea dlouholetého předsedy komise památkové péče rady města Miloslava Kužílka vloni 2. května v prostorách koncertního sálu ZUŠ
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Jak se tvoří
obsah webových
aktualit
Na základě dotazu paní Ludmily Daulové adresovaného na sekretariát starosty
města bychom i vám rádi osvětlili fakta
související s obsahem městského webu
v části Aktuality.
Dotazů bylo v dopise více a zněly: Ráda
bych věděla, proč nejsou na stránkách
města aktuálně a rychle uváděny důležité informace? Například dnes (17. 2.
2014 – pozn. red.) městský rozhlas oznamoval uzavření vozovky na Svitavské
ulici včetně vypnutí elektřiny - toto hlášení nemusí každý dotčený občan právě
zaslechnout; přitom spousta lidí používá
internet a na stránkách města k této záležitosti - jedno velké NIC!! Nedávný závažný incident v Duku-Duku: opět jsem
nezaznamenala, že by webové stránky
města bleskově zpřístupnily kamerový
záznam tak, jak to bylo v televizi. K čemu
stránky vůbec slouží? Jsem s nimi velice
nespokojena, doporučuji porozhlédnout
se po stránkách obdobně velkých/malých měst či obcí. Mnohdy je to tzv.“nebe
a dudy“, bohužel pro Moravskou Třebovou, byť renesanční perlu ČR.
Odpověď: Náplň webové sekce Aktuality je ve značné míře závislá na informacích odborů městského úřadu, institucí a dalších městských subjektů, které
o zveřejnění určitého typu informace
požádají a poskytnou k ní podklady. Pro
obsluhu hlavní stránky není vyčleněn
pracovník na čtyřiadvacetihodinovou
směnu, proto jsou aktuální oznámení
či varování zprostředkována především
městským rozhlasem coby městského
informačního média první volby. Zmiňovaná informace o uzavírce Svitavské ulice nicméně na webu v den, kdy
k omezení provozu došlo, vložena byla.
Kromě zmíněných externě zadaných informací je obsahová stránka aktualit dále
především na výběru správce stránek,
což je tisková mluvčí města. Pravidlem
je zachování aktuálnosti a jednoduchosti sdělení. Jejich ráz je navíc především
z oblasti informací o činnosti městského úřadu, pověřeného úřadu obce
s rozšířenou působností a samosprávy.
Zveřejnění doplňujících, rozšiřujících
a odkazujících informací, videí aj. z akcí
či událostí jiného typu je fakultativní.
Opět k uvedenému konkrétnímu případu: o incidentu v Duku-Duku zevrubně
informovala celostátní zpravodajská média – takto se podrobnosti k většině obyvatel dostaly jinými informačními kanály. Obsahová skladba sekce Aktuality na
městském webu Moravská Třebová je
zcela srovnatelná s obsahy stránek většiny českých, moravských a slezských
měst a obcí.
Dagmar Zouharová

Informace
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Plesová atmosféra v domově pro seniory
Dne 5. února se konal již
6. ročník košilkového bálu.
Pro klienty i personál byl vstupenkou pyžamový kostým.
Byly zde různé druhy nočního
oblečení od tradičních pyžam,
až po všelijaké možné varianty nočních košilek. K tanci
a poslechu zahráli a zazpívali
Miloš Bayer a Helena Koudelková. Už dnes se těšíme
na další plánovanou akci, a to
Masopust, který se bude konat
4. března odpoledne. Připravujeme si různé masky. Kdo má
šikovné ruce, tak si nyní vyrábí
masku sám.
Realizační tým

Společenské akce jsou v domově pro seniory vítány, další
v programu bude březnová masopustní slavnost Foto: archív

REHAU – podpora vzdělávání
Společnost REHAU se jako dlouhodobě největobor, kde by byli žáci komplexně připravováni
ší zaměstnavatel na moravskotřebovsku cíleně
na programování a seřizování těchto zařízení, je
zaměřuje na spolupráci se školstvím. Důraz je
v České republice právě pouze ve svitavském
kladen na technické vzdělání a obory, uplatniučilišti. Studenti oboru Mechanik plastikářtelné ve výrobních
ských strojů se mohou
závodech firmy v Motěšit nejen na budoucí
ravské Třebové a Jeuplatnění ve vystudovíčku. Žáci středních
vaném oboru, ale již
a vyšších odborných
během studia pobírat
škol mají možnost
poskytovaná stipenv REHAU absolvovat
dia, využívat zcela
praxi, studenti vysonové a moderně vykých škol pak navíc
bavené školní dílny,
spolupracovat na baúčastnit se seminářů
kalářských a diplomopořádaných odbornívých pracích. Zcela
ky REHAU přímo ve
mimořádná je však
škole, absolvovat letní
spolupráce se Středbrigády a školní praxe
ním odborným učiv REHAU, anebo se
lištěm ve Svitavách, Rehau potřebuje pro rozvíjející se výrobu specia- účastnit mnoha exkurkonkrétně
podpora listy na údržbu plastikářkých strojů Foto: archív zí. Zájemcům o uvematuritního oboru Mechanik plastikářských
dený obor nabízí společnost REHAU možnost
strojů a jeho jednotlivých žáků. Tento unikátindividuálních návštěv v závodě v Moravské
ní obor je atraktivní především uplatnitelností
Třebové. Ty je možné si domluvit na telefonu
jeho absolventů na trhu práce. Existuje mnoho
461 355 324. Zájemci o obor mohou navštívit
firem zabývajících se zpracováním plastů, avšak
i SOU Svitavy, tel. 461 534 927.
(zr)

Poděkování městu Moravská Třebová
Sbor dobrovolných hasičů Sušice děkuje městu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci pro dvě družstva dětí. Tyto peníze byly použity na stejnokroje pro
starší žáky a na výrobu překážek, bez kterých se na
tréninku neobejdeme. Děti se v loňském roce zúčastnily 10 pohárových soutěží, že kterých si odvezly 6

pohárů. Jsme rádi, že můžeme za špatného počasí
využívat zasedací místnost v hasičské zbrojnici v ulici Zahradnické a tělocvičnu II. ZŠ Palackého. Velké
poděkování také patří všem organizátorům, kteří se
aktivně podílejí na přípravě akcí konaných SDH.
Za SDH Sušice Irena Švichká a Miroslav Zatloukal

Prostor pro strany v zastupitelstvu města

Komunistická strana bilancuje a děkuje
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom
Vám vyjádřili upřímné poděkování za Vaši přízeň a podporu v předešlém období. Díky Vaší
důvěře, kterou jste nám svěřili, jsme mohli prosazovat a uskutečnit mnohé myšlenky z našeho
společného volebního programu. Rádi a s odpovědností jsme tak činili. S lidmi pro lidi, to
je motto, vystihující naše hlavní poslání. Díky
Vám naši obecní, krajští, parlamentní zastupitelé a členové výborů a komisí pracují na dalších
úkolech, jejichž hlavním cílem je zlepšení stavu

naší společnosti nejen na úrovni obcí, měst, krajů a státu, ale i na té evropské a světové. V nadcházejících evropských a komunálních volbách
jsme opět plni sil zastupovat Vaše zájmy i nadále. Byli bychom nevýslovně šťastni, pokud nám
Vaši důvěru, přízeň a podporu při obhajobě našich společných zájmů projevíte Vaší svobodnou
volbou i ve volebních kláních, které nás v letošním roce čekají. Upřímně Vám slibujeme, že
Vaši důvěru nezklameme.
Vaše Komunistická strana Čech a Moravy

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

Zóna zákazu stání v centru města

Opakování je matka moudrosti, říká se, proto si pojďme připomenout již jednou řečené.
A řeč bude konkrétně o ulici ČSA a ulici Bránské. V těchto uličkách, které vyrůstaly v dobách,
kdy nebylo potuchy o tom, že se jednou budeme pohybovat za pomocí vroucí vody v parním
stroji a už vůbec nikdo netušil, že budeme jezdit
v plechových krasavcích poháněných naftovými
a benzínovými motory, bohužel není dostatek
místa pro pohodlnost, kterou dnešní doba s sebou
přináší! Snažme se být ohleduplní ke svému okolí a uvědomme si, že ve chvíli, kdy osedláme svého „plechového oře“, zdaleka nejsme na silnicích
sami a vozovky, které užíváme, užívají i další řidiči a mnohdy i s mnohem většími vozidly, než je
to vaše. A právě tohle je kámen úrazu. Mnoho řidičů však bez ohledu na ostatní, zaparkují přímo
před obchodem, který hodlají navštívit. To samozřejmě nezakládá na přestupkovém jednání, ale
když se teď podíváme konkrétně na ulici ČSA,
navíc jakožto jedinou příjezdovou komunikaci
do historického centra našeho krásného města.
Ulice je velice úzká a ač si říkáme, že nás bez
problémů ostatní řidiči objedou, nezapomínejme,
že do centra touto ulicí přijíždějí i mnohem rozměrnější vozidla, která zásobují prodejny v centru. Tyto vozy posléze objíždějí odstavená osobní
vozidla po chodnících a nejen že takto ničí dlažbu a obruby chodníků, ale vznikají i nebezpečné
situace, a to zejména pro kolem jdoucí chodce,
kterých není v těchto místech právě málo. Tak
to jsme zhodnotili situaci z pohledu slušnosti
a „etických“ pravidel a nyní se podívejme na problematiku z hlediska zákonných norem. Jak ulice
ČSA, tak i Bránská, která je podstatně širší a nevznikají tak nebezpečné situace, jsou bohužel
omezeny dopravním značením, které upozorňuje
řidiče, že vjíždějí do tzv. zóny s dopravním omezením. V tomto případě se jedná o omezení, které
se týká celého historického centra města. Konkrétně upozorňuje řidiče na skutečnost, že vjíždí do zóny zákazu stání. A takto je omezena celá
ulice ČSA i ulic Bránská a samozřejmě ostatní,
kterých se dané omezení týká. V těchto ulicích je
možné zastavit podle pravidel silničního provozu pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení a vystoupení osob a naložení

nebo složení nákladu. Čas pro žádné další úkony
zákon nevymezuje, proto je nutné, abychom výše
uvedené dobře pochopili! Neprodlené nastoupení
a vystoupení, naložení a složení nákladu je diskutovanou otázkou v každé situaci, kdy takový řidič
skončí v rukou zákona. Nastoupení a vystoupení
myslím nebudeme rozebírat. To je nám všem jasné, ale naložení a složení nákladu, tak u toho se
chvíli pozastavíme. Zákon umožňuje na dobu nezbytně nutnou pro tyto úkony v takto označeném
místě (zákaz stání) zastavit. Ale doba je skutečně
vymezena pouze na čas, kdy předem připravený
náklad uchopíme, naložíme, či opačně, uchopíme a složíme a místo bez meškání opustíme.
Doba na nákup zboží nebo vyřizování formalit
jako jsou záruční listy, faktury atd., je již dobou
nad rámec vymezený zákonem! Ostatně faktem
zůstává, že díky štědrosti takových řidičů je každoročně rozpočet města na konci kalendářního
roku o několik desítek tisíc korun bohatší. U takových přestupků hrozí totiž sankce až do výše
2.000 Kč! A vzhledem k faktu, že průjezd těmito
uličkami je skutečně často blokován vozidly nedbalých přestupců, budou strážníci městské policie přistupovat k sankcím v horní hranici uvedené sazby.

Chtěl se zabydlet v čekárně
vlakového nádraží

Po páté hodině ranní dne 11. 2. byla hlídka městské policie přivolána na nádraží ČD, kde se zřejmě chtěl v čekárně zabydlet neznámý muž. Jak
se však ukázalo, představitelům zákona tolik
neznámý nebyl. Vykutálený zlodějíček, kterého
strážníci městské policie řešili předchozí den za
krádež v Penny Marketu, kdy svůj lup nastrkal
do nohavic zateplených kalhot, se zřejmě potřeboval ohřát a v klidu prospat. Nevybral si však
ten správný hotel a tak musel dané místo, vojensky řečeno „zrychleným přesunem“ opustit. Ale
nebudu předbíhat. Jako doma v ložnici si R. Š.
z nedalekého Křenova začal postupně odkládat
své oděvy a nevšímaje si upozornění pracovníků
ČD se zřejmě chystal v klidu zalehnout na vybranou lavici v blízkosti příjemně hřejícího radiátoru. Příchozí představitelé zákona však byli
neoblomní. Dotyčný zprvu vzdoroval a nakonec
neobstál ani argument, že cestuje domů a čeká na
vlak. Zřejmě si neuvědomil, že tímto dopravním
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prostředkem se do Křenova nedostane. Ač svými argumenty policisty pobavil, i to bylo málo.
Nezbývalo, než výzvy uposlechnout a čekárnu
rychle opustit.

Alkohol

Skupinka mladíků dělá nepořádek na autobusovém nádraží! Znělo oznámení, které obdržela
hlídka MP ve 21:30 hod. dne 7. 2. Strážníci na
místě zastihli dva vzájemně se podpírající mladíky z Boršova, zjevně silně ovlivněné alkoholem. V ulici Lanškrounské, náhle jeden z mladíků
upadnul na záda, silně se udeřil o tvrdou vozovku
do hlavy a v zápětí ztratil vědomí. Příchozí strážníci okamžitě zraněné osobě poskytli první pomoc
a na místo přivolali Rychlou záchrannou službu.
Druhý z podnapilých „hrdinů“ v době, kdy jeho
kamarádovi strážníci poskytovali první pomoc,
z místa utekl. Policisté předali zraněnou osobu
do odborné lékařské péče a o události vyrozuměli
zákonného zástupce. I tak končí experimenty, byť
i téměř osmnáctiletých osob, s alkoholem.

Zaútočil pepřovým sprejem

Napadení v Cihlářově ulici oznámil muž strážníkům městské policie před polednem dne 3. 2. Jak
strážníci zjistili, jim dobře známý Z. B., v současné době bez trvalého bydliště, přímo do obličeje bezdůvodně nastříkal oznamovateli na uvedené ulici pepřový sprej a s výhrůžkami z místa
rychle odešel. Strážníci uvedeného výtržníka dohledali a vzhledem k charakteru útoku předvedli
na Policii ČR, kde se o další již postarali kolegové z obvodního oddělení. A během následujících chvil se útočník ocitnul na psychiatrickém
oddělení nemocnice ve Svitavách pro posouzení
zdravotního stavu. Případ dále šetří Policie ČR.

Opuštěný pes

Ač je působnost strážníků městské policie zpravidla omezena katastrální hranicí města, někdy
je třeba pro dořešení případu zasáhnout i mimo
toto území. A v tomto případě řešili strážníci
městské policie případ až v Itálii. Oznámené
podezření na týrání psa řešili policisté začátkem
měsíce února, kdy bylo oznámeno, že v zahrádkářské kolonii na Křížovém vrchu je v jedné ze
zahrad pes, jehož majitel je již dlouhou dobu
pryč a o psa se nikdo nestará. Jak bylo zjištěno, majitel psa a zahrady odcestoval do Itálie.
Strážníkům se naštěstí podařilo zajistit telefonní
kontakt na dotyčného, který byl nucen okamžitě
zjednat nápravu. Jako uvítání po návratu domů
dotyčného čeká nemilé podání vysvětlení na
městské policii. Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kultura
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287 PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením!
Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

POZOR – od 2. 4. 2014 změna času předprodeje, více na www.ksmt.cz

Něžné vlny

Městské kino

24. 3. pondělí, 19:00, vstupné 80 Kč

e-mail: kino@ksmt.cz
Filmy označené:

jsou ve formátu 3D

Babovřesky 2

ČR

ČR

Vojta je nesmělý, jeho rodina praštěná a píše se
rok 1989 …
Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Táňa Pauhofová,
Vojta Dyk, Jan Hartl, Lucie Šteflová a další.
Komedie, 103 min., přístupný bez omezení

6. 3. čtvrtek, 19:00, vstupné 120 Kč
7. 3. pátek, 19:00, vstupné 120 Kč

všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí
peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami
v sobě ukrývá ponaučení o tom, že i malý čin
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. Uvádí umělecká agentura HP Praha.
Určeno pro MŠ a I.st.ZŠ,

Koncert

Vlasta Horvath s kapelou
23. 3. neděle, 19:00, dvorana muzea,
vstupné 100 Kč

Hokejové mužstvo, pomsta drbny Horáčkové
starostovi Stehlíkovi a kontrola z „kraje“ …
Režie: Zdeněk Troška, hrají: Veronika Žilková,
Jana Synková, Lukáš Langmajer a další.
Komedie, 120 min., přístupný bez omezení.

Philomena

USA, VB, FR

26. 3. středa, 19:00, vstupné 110 Kč

Silný příběh o hledání ztraceného syna.
Režie: Stephen Frears, hrají: Judi Dench, Steve
Coogan, Sophie Kennedy Clark a další
Pravdivý příběh, 98 min., titulky.

12 let v řetězech

USA

10. 3. pondělí, 19:00, vstupné 90 Kč

Pravdivý příběh nezdolné touhy po svobodě.
Režie: Steve McQueen, hrají: Chiwetel Ejiofor,
Benedict Cumberbatch a další.
Životopisný/Drama, 134 min., titulky, do 15 let
nevhodné.

Památkáři

USA

12. 3. středa, 19:00, vstupné 110 Kč

Tohle je možná poslední velký příběh II. světové války, který ještě nikdy nikdo nevyprávěl.
Režie: George Clooney, hrají: George Clooney,
Matt Damon, Bill Murray a další
Válečný, 112 min., titulky, do 12 let nevhodné.

Prodloužený víkend

USA

17. 3. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč

Příběh křehký jako broskvový koláč, který
v něm hraje zásadní roli.
Romantické drama, titulky, nevhodné do 12 let.

Fair Play

Divadlo

Herci jsou unaveni
(Eric Assous)

3. 3. pondělí, 19:00, kinosál muzea, vstupné 250 Kč, předprodej od 12. 2.

S pověstným francouzským humorem nás komedie zavede na herecký večírek.
Hrají: Václav Vydra/Jan Čenský, Svatopluk
Skopal, Naďa Konvalinková a další.

Pohádka

O princezně, Luciášovi
a makových buchtách

19. 3. středa, 8:30 a 10:00, kinosál muzea,
vstupné 30 Kč

Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda
vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se

ČR

19. 3. středa,19:00, vstupné 120 Kč

Jsou hranice za které se nejde.
Režie: Andrea Sedláčková, hrají: Judit Bárdos,
Anna Geislerová, Roman Luknár a další.
Drama, nevhodné do 12 let.

Bella a Sebastián

Kulturní centrum

FR

22. 3. sobota, 15:00, vstupné 100 Kč

Velké přátelství, ještě větší dobrodružství.
Režie: Nicolas Vanier, hrají: Félix Bossuet,
Tchéky Karyo, Margaux Chatelier a další.
Dětský, český dabing, přístupný bez omezení.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku,
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku
Pro skupiny minimálně 10 lidí, nutno objednat se předem

Stálé expozice

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

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

Stálé expozice

• Muzeum egyptské princezny aneb
Cesta kolem světa reinstalovaná expozice
Holzmaisterovy mimoevropské sbírky
• Galerie Františka Strážnického

Pozvánky

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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11. TRADIČNÍ JÓGOVÝ PLES
Pátek 28. března 2014
tělocvična ZŠ Čs. armády (vchod zezadu - od autobusového nádraží)
začátek v 18:00 hod.
Pro příznivce jógy a setkání se se stejně naladěnými lidmi je tu POZVÁNKA na již tradiční akci!
PROGRAM obsahuje: rozcvičku Mirka Landy + dýchací cviky-energie prány s Václavem Žáčkem + speciální
cvičení pro ženy s Veronikou Chrobákovou + kineziologie s Věrkou Horákovou. A k tomu zpěv manter a něco
moudrostí starých nauk a také originální občerstvení podle vlastních receptur účastníků + skvělé čaje od tradiční
sponzorky Jany Horáčkové.
Nezbytná je karimatka, pohodlný cvičební oděv a nějaká mince na dobrovolné vstupné.
Na příjemné setkání se těší pořadatelé – přátelé JÓGY!

Morgan Spirit Night – Dj Fuller
7.3. Facebook Party – Dj Maty
1.3.
8.3.
14.3.

vstup do 23:00 hodin pro dámy zdarma!

– Dj Pegas

COCOMAN & DR.CARY / WILDA PANDA / W23 / CONCRETE SAFARI

15.3.

Laser Show s Amundsenem – Dj Maty

21.3.

ČANKIŠOU + hosté

22.3.

Oldie´s Party – Dj Shirak

28.3.

SODOMA GOMORA / STREETMACHINE

29.3.

PEKELNÁ VYZVA v Duku Duku – Dj Mirek Karásek

soutěž o nejlepší retro kostým

nejkontroverznější párty přichází do M.T.
rozdáme 10.000 Kč za vaši odvahu!!!
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Ředitelství a SRPŠ Gymnázia Moravská Třebová
Vás srdečně zve na

35. reprezentační ples

v pátek 14. března 2014 od 20:00 hodin
Kde:
Hudba:

sál Na Písku
MIX Boskovice

Vstupenka + místenka: 100 Kč
Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek v kanceláři Gymnázia
Moravská Třebová

Okénko ZUŠ
Jak jistě mnozí z vás stačili zaznamenat, v měsíci únoru proběhlo vystoupení tanečního oboru
a ročníková výstava výtvarného oboru. V obou
případech se jednalo o ukázku práce žáků za
předešlé pololetí. Na ročníkové výstavě VO jste
mohli shlédnout práce všech žáků, kteří v současné době navštěvují naši školu, a to nejen
v Moravské Třebové, ale každoročně přivážíme i práce žáků z poboček v Kunčině, Třebařově a Městečku Trnávce. V případě TO se nám
na parketu předvedly děti všeho věku, od těch
nejmenších, až po téměř profesionály. Předvedly
nám choreografie a tance, které se od září naučily. Na závěr vystoupení se se svými ratolestmi
do tance zapojili i rodiče a rozhýbali celý sál ve
stylu country. 4. 2. proběhlo školní kolo soutěže - klavír, smyčce. Do dalšího okresního kola,
které se bude konat 4. 3. v Poličce postupují tito
žáci: 0. kategorie: Petra Vymazalová - klavír, 2.
kategorie: Josef Haas - housle, Martina Koudelková - klavír, Matěj Burda - klavír, 3. kategorie:
Petra Podhorná - klavír, Jana Haasová - klavír,
7. kategorie: Ilona Kužílková - klavír a Vojtěch
Marek - klavír. Všem srdečně blahopřejeme
a věříme v jejich další úspěchy.
Rádi bychom vás opět pozvali na Podvečery
s múzami, konané 6. 3. a 27. 3. v 17:30 v komorním sále na zámku.
Další akcí měsíce března je každoročně pořádaný Koncert pedagogů, který proběhne 20. 3.
v 18:00 v koncertním sále na zámku.
Základní umělecká škola

Fossilis aneb Moravské kartografické centrum
Vás zve k návštěvě!

Moravské kartografické centrum patří nepochybně k unikátům jak po stránce architektonické, tak po stránce expozice. Stavbu navrhl Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek jako svůj první samostatný projekt. Půdorys sálu o rozměrech 30x11m připomíná
trilobita, autor jej proto pojmenovává Fossilis. Návštěvník zajisté ocení unikátní technické řešení stavby – např. železobetonové duté pilíře jsou každý odlitý zvlášť (každý unikát), unikátní tesařské práce – ohýbané lepené vazníky. Betonové pilíře
jsou v metrových odstupech, a tak vytvářejí hustý sled. Na ně navazují desetimetrové krokve otevřeného krovu. Vnitřek sálu
pak díky tomuto řešení navozuje atmosféru starokřesťanských nebo byzantských chrámů. Nutno dodat, že dostavba zámku
v takové míře nemá v novodobé české historii obdobu. Expozice pak obsahuje kromě rukopisných map, geodetických a kartografických přístrojů také obří plastickou mapu historických zemí Moravy a Slezska o rozměru 10x11 m.

P l á N o V a N é a k c E a V ý S t a V y:
Lékařství od 19.4.2014

– Málo co je tak tajemné a zároveň nám tak blízké, jako
je lidské tělo. Pojďte s námi poznat skrytá zákoutí našich
těl na výstavu lékařství! Výstava představí téměř 20 interaktivních prvků související s lidským tělem i medicínským
oborem.
V prostorách Moravského kartografického centra,
ale i v dalších centrech, které společnost Služby
Města Velké opatovice, s.r.o. provozuje, plánujeme
spoustu zajímavých akcí. Sledujte proto náš web:

www.sluzby-velkeopatovice.cz
kontaktní informace:

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.
Zámek 14, 679 63 Velké opatovice
tel.: 516 410 700, 607 657 690
e-mail: smvo1@seznam.cz

Mapová sbírka po 100 letech
15.5.2014 – 15.11.2014

Velikonoční jarmark 12.4.2014

– výstava byla připravena k výročí a znovuotevření slavné
Mapové sbírky na Přírodovědecké fakultě University karlovy. Výstava je věnována historii Mapové sbírky a osobnostem, které ji proslavily, jako je Václav Švambera a karel
kuchař.

Zánik jednoho panství 12.4.- 18.5. 2014

otEVírací doBa:
duben, květen, říjen, víkendy a svátky

– prodejní výstava děl s velikonoční tematikou v doprovodu hudby a bohatého občerstvení.
– výstava o historii Velkoopatovického panství a rodu hrabat Herbersteinů.

10:00 – 16:00 hod.

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
15.3.2014 – 15.11.2014

10:00 – 17:00 hod.

– výstava představuje nejen přehled českých misionářů,
ale zaměřuje se i na některé výrazné osobnosti. Čeští misionáři vynikali jako cestovatelé, objevitelé a kartografové. Zajímali se o dějiny, umění i nářečí kmenů, mezi nimiž
pracovali.

červen – září denně mimo pondělí
Poslední prohlídka je hodinu před zavírací dobou.
Mimo uvedenou otevírací dobu je nutno se předem
objednat na tel. č. 516 477 303, 516 410 700
(pouze pro skupiny nad 10 osob)

Historie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Příběhy z muzejního depozitáře VII.
Měšťanské portréty
V muzejní sbírce je uloženo kolem stovky portrétů z 18. – 20. století. V průběhu pohnuté historie muzea se z obrazů často ztratila původní
inventární čísla (zpravidla i s rámy). Jindy se
zachovala, přesto nelze ze staré německé evidence údaje o autorovi ani portrétované osobě
vyčíst. O většině obrazů, a to
i těch nejstarších, se ovšem ještě
i dnes lze něco dovědět. K těm
patří i čtyři ze šesti portrétů neznámých autorů z 18. a 19. století restaurovaných v roce 2009
a vystavených dnes na zámku.

Adolf Josef Bauer – obchodu se smíšeným zbožím v domě č. p. 33 Město (náměstí TGM 27);
v muzejní evidenci jsou zapsány jako „Porträt.
Ölgemälde des Josef Stecker, geb. 1772, gest.
12. 10. 1855 (83 Jahre alt). Trübauer Bürger“,
v překladu: „Portrét. Olejomalba Josefa Steckera, nar. 1772, zemř. 12. 10. 1855 (stár 83

donia, Johann v. Gott Eduard, Aloisie Nepomucena Anna, Antonia Nepomucena Anna Felicitas, dvojčata Johann Nepomuk a Joseph Philip
Jakob Felix, Sophia Nepomucena Anna. První
dvě děti se narodily v domě č. p. 78 (č. 1 na
náměstí), další dvě v domě č. p. 28 Předměstí,
ostatní v č. p. 33 Město.
Josef Stecker zemřel
skutečně 12. října 1853
ve věku 83 let v domě
č. p. 33 Město v Moravské Třebové. Zemřel na
sešlost věkem a byl pohřben 14. října.
Paulina zemřela rovněž
Portréty Floriana Scholze
na sešlost věkem v domě
a jeho manželky
č. p. 33 Město 23. března
První dvojice portrétů před1853, tedy v nedožitých
stavuje podle evidenčního zá81 letech, pohřbena byla
znamu Floriana Scholze a jeho
26. března.
manželku Elisabeth; v muzejDům č. p. 33 koupil
ní evidenci není uvedeno, jak
Josef Kurz od Franze
se do muzea dostaly. Rozměry
Klossyho (syna Matthiaobrazů jsou 81 cm x 66 cm. Na
se Klossyho, donátora
rubu mužského protrétu je náloretánské kaple) v roce
pis Anno: 1793. Florian Scholz.
1776, v roce 1802 přešlo
Seines Alters 26 Jahr. (Roku
jeho vlastnictví na dce1793. Florian Scholz ve věku
ru Paulinu Steckerovou,
Elisabeth Scholzová (detail), archiv muzea
Florian Scholz (detail), archiv muzea
26 let.)
roz. Kurzovou, která jej
Florian se ve skutečnosti narodil 7. dubna 1768,
let). Třebovský měšťan“, a „Porträt. Ölgemälodkoupila od svých spoludědiců po otci Josefu
zřejmě jako jedno z dvojčat – jeho sestra? (dítě
de der Pauline Stecker, geb. Kunz, geb. 1772,
Kurzovi včetně oltáře Božího těla (jeden z oltýchž rodičů) Vincencia Johanna Paulina se pogest. 23. 3. 1853 (81 Jahre alt)“, v překladu:
tářů – později čtyř – před měšťanskými domy,
dle matriky narodila 8. dubna;
u kterých se zastavovalo
ze zápisů je zřejmé, že děti křtiprocesí při velkolepých
li různí kněží, ani kmotři nebyli
oslavách svátku Božího
totožní, snad tedy dívce zapsali
těla). Roku 1846 kupudatum křtu omylem i jako datum
je dům od svých rodičů
narození, ev. mohla mít ve skuJosefa a Pauliny Stecketečnosti jiné rodiče (v matrice
rových Sofie Zavřelová.
není poznámka, že jde o dvojV letech 1859–1864 byl
čata); podle matričního záznamu
jeho vlastníkem oloměli rodiči obou být Jan Fermoucký velkoobchodník
dinand Scholtz, řezník, a jeho
a v letech 1861–1867
manželka Maria Clara.
i poslanec moravského
8. září 1794 se Florian Scholz
zemského sněmu Paul
v Moravské Třebové oženil
Franz Primavesi – koupil
s Marií Elisabethou Gassne
jej v dražbě a pak prodal
rovou (příjmení psáno též
obchodníkovi
Adolfu
Gasser). Maria Elisabetha se
Bauerovi, který zemřel
narodila 2. listopadu 1767 v Mov roce 1894 a dům zděravské Třebové jako dcera Jana
dila vdova Emilie, která
Gass(n)era „von (de) Streitdarovala muzeu portréty
berg“, sedlářského mistra, a jeho
manželů Steckerových.
Josef Stecker (detail), archiv muzea
manželky Marie Clary. Johann Pauline Steckerová (detail), archiv muzea
Od dob M. Klossyho
Gassner pocházel ve skutečnosti ze Šumperka,
zdobil fasádu mariánský obraz malovaný na
„Portrét. Olejomalba Pauliny Steckerové, roz.
Marie Clara byla dcera Johanna Wenzela Kelleplechu až do roku 1859, kdy byl odstraněn.
Kunzové, nar. 1772, zemř. 23. 3. 1853 (stará
ra, měšťana a košíkáře z Moravské Třebové.
83 let)“. Rodné příjmení ženy je tedy uvedeno
Manželům Scholzovým se v letech 1795–1803
Dopis jako atribut poštmistra?
jako „Kunz“, v matrikách a gruntovních kninarodilo šest dětí: Leopold Anton Martin, Franz
Florian Scholz i Josef Stecker drží na portrétech
hách však stojí „Kurz“. Obrazy mají rozměry
Placidus, Johannes Anton, Thomas Joannes,
v ruce zapečetěný dopis, což svádí k domněnce,
90 cm x 69 cm.
Leopoldus Josephus a Elisabetha Cecilia. Otec
že by mohlo jít o moravskotřebovské poštmistry.
Alexander Josef Zacharias, syn Franze Steckeje v matrice zaznamenáván jako „soukeník“
Tato domněnka se však nepotvrdila, v obou příra, soukeníka, a jeho manželky Terezie se naronebo „soukenický mistr“. Rodina bydlela na
padech šlo o soukenické mistry. V době, kdy žil
dil 26. února 1772 v domě č. 78 Město.
Předměstí v domě č. 54, později č. 58.
Florian Scholz, ostatně pošta nebyla v Moravské
Johanna Paulina, dcera Josefa Wenzela Kurze,
19. 7. 1837 zemřela Elisabeth, vdova po souTřebové, ale v Gruně. Tehdy, stejně jako po větmlynáře, a jeho manželky Victorie, se narodila
kenickém mistrovi Florianu Scholzovi, v domě
šinu života Josefa Steckera byl úřad poštmistra
3. dubna 1772 v domě č. 281(?).
č. 140 Město.
v rukou rodiny Hanischovy (od roku 1833 v MoSoukenický mistr Josef Stecker a Johanna
ravské Třebové). Johanna Hanische ml. (1845)
Paulina Kurzová uzavřeli sňatek 13. listopadu
Portréty Josefa Steckera a jeho manželky
zřejmě nahradil Martin Seits, dříve učitel v Prkli1799. V letech 1800–1812 se jim narodily děti
Portréty muzeu asi v roce 1911 věnovala Emišově, který nejpozději od roku 1843 zastával
Zacharias Franz, Helena Josefa Kalasanzia,
lie Bauerová, do roku 1907 majitelka firmy
úřad poštovního expeditora.
-jmFranziska de Paula, Aloisia Elisabeth Cheli-
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DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Akce na měsíc březen 2014
1. 3. Kreativní odpoledne na Majáku od 13:00
do 15:00 hod. v DDM. Dekorace květináčů
ubrouskovou technikou, záložky do knížek (laminovací folie). Závěrem si do květináče zasadíme kytičku – dárek k MDŽ. S sebou přezůvky,
pracovní triko, 40 Kč (veškerý materiál v ceně).
Případné informace v DDM Zdena Tauerová
11. a 12. 3. Mineralogická soutěž podrobnosti
v propozicích
11. 3. Gymnastický čtyřboj – kategorie chlapců
a dívek 1.-5. tříd od 13:00 hod. v tělocvičně ZŠ
Palackého
Dny vody v Moravské Třebové
20. 3. Se zlatou rybkou v pohádkových vodách
dopolední program pro MŠ a 1.-3. třídy ZŠ v tělocvičně při ZŠ ČSA ul. Olomoucká a v Městské
knihovně Ladislava z Boskovic v M. Třebové.
Více v propozicích, které byly zaslány na školy.
V rámci oslav Světového dne vody proběhne
během března výtvarná soutěž Modrá planeta
(MŠ, ZŠ, SŠ) a keramické dílny Vodní svět rukama keramínků (1.-5. třídy ZŠ). Podrobnosti
v propozicích. Dny vody pořádáme ve spolupráci se ZŠ ČSA, VHOS, a.s., Městskou knihovnou
Ladislava z Boskovic a Zdravým městem v Moravské Třebové
20. 3. Obvodní kolo ve florbale od 14:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Palackého, otevřená kategorie
1.-3. tříd
25. 3. Okresní kolo v Basketbale od 8:30 hod.
v tělocvičně gymnázia, kategorie 6.-7. tříd ch+d
29.-30. 3. Malý Messierův maraton od 15:00
hod. u hvězdárny Boleslava Tecla a v prostorách
DDM, pozorování a astronomický program pro
veřejnost
V průběhu měsíce března akce TADY JSEM
DOMA, podrobnosti v propozicích
LETNÍ TÁBORY 2014
Termíny:
27. 6.-6. 7. Prázdninový pobyt pro rodiče
a prarodiče s dětmi v Chorvatsku tentokrát
Živogošče, kemp Dole, nachází se asi 17 km
od Makarské, chráněn pohořím Biokovo ukryt
do piniového háje, cena pro děti 4.700 Kč, pro
dospělé 4.900 Kč, ubytování ve stanech s vybavenou kuchyňkou, dvěma oddělenými ložnicemi

(postele) a verandou, na dopoledne je připraven
program pro děti i dospělé a jeden večerní program, doprava autobusem z M. T. Více na propozicích, na webových stránkách nebo přímo
v DDM (Jana Chadimová)
30. 6.-6. 7. Tajuplný ostrov – šifry kapitána
Nema
Dobrodružný letní tábor pro děti 2.-6. tříd
s noclehem v DDM. Kreativní, přírodovědná
a sportovní činnost součástí CTH. Cena: 2.250
Kč, členové kroužků 2.150 Kč. Podrobnosti na
webových stránkách nebo v DDM (Zdena Tauerová)
14.-20. 7. Souboj titánů aneb staré řecké báje
a pověsti na LT kreativ
Pojďte se s námi vrátit do časů Herkula, Persea,
Pegase a dalších řeckých hrdinů. Letní tábor
s klasickou i kreativní táborovou náplní, ubytování v klubovně s noclehem v DDM, cena 2.350
Kč, členové kroužků 2.250 Kč. Cena včetně materiálu na kreativní tvorbu. Podrobné informace
v DDM (Barbora Švestková)
21.-25. 7. Havajské prázdniny – po stopách
lovců orchidejí
Příměstský tábor všeobecného zaměření s CTH
pro děti 1.-5. tříd. Denně 8:00-16:30 hod.
v DDM. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 1.100
Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo
v DDM (Zdena Tauerová)
28. 7.-1. 8. Ať žijí rytíři
Příměstský tábor všeobecného zaměření s CTH
pro děti 1.-5. tříd. Denně 8:00-16:30 hod.
v DDM. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 1.100
Kč. Podrobnosti na webových stránkách nebo
v DDM. (Barbora Švestková)
9.-16. 8. LT na Srnčí – S kouzelným sluchátkem Macha a Šebestové pro děti od 8 let, ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní
budově, cena 2.800 Kč, členové kroužků 2.700
Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem
v DDM. Bližší informace u Jany Chadimové.
Fotografie z loňska najdete na našich webových
stránkách.
25.-29. 8. Kytarová školička „Na kytaru hravě“ pro všechny bývalé i stávající členy kytarového kroužku DDM. Podrobnosti v DDM (Bára
Švestková)

Vzácná návštěva ve speciální škole
Poslední týden v lednu se ve svém rodném městě
„na skok“ objevil český reprezentant v silniční
cyklistice Leopold König. Tréninkové dávky kilometrů na novou sezónu hltá Leoš v teplejším
prostředí na Mallorce ve Španělsku. Leoš není
jen vynikající cyklista, ale i člověk se srdcem
na pravém místě. Věnuje se i charitativní oblasti, o čemž svědčí skutečnost, kdy vydražil svůj
dres, ve kterém zvítězil v královské horské etapě
slavné Vuelty. Finanční výtěžek z této charitativní akce věnoval naší speciální škole a Dětskému
domovu v Moravské Třebové. Při návštěvě naší
školy Leoš přinesl dětem dárečky a pozdravil se
s nejmenšími v mateřské škole. Potom už probíhala s naším úspěšným reprezentantem v tělocvičně velmi srdečná a příjemná beseda, při které v úvodu přítomným žákům a jejich učitelům
základní školy praktické a praktické školy dvou-

leté vyložil své cíle pro letošní sezónu. Kromě
přání dobré formy by rád startoval se svým německým týmem NettApp na nejslavnějším etapovém závodě slavné Tour de France. A pak už
se na naši vzácnou návštěvu „hrnul“ jeden dotaz
za druhým a nutno dodat, že odpovědi byly velice pohotové a pro tazatele uspokojivé. Hodina,
kterou si na nás Leoš vyhradil, uběhla strašně
rychle a než jsme se s ním rozloučili, proběhla
krátká autogramiáda, při které žákům podepisoval své fotografie i s věnováním. Závěrem bych
ti, milý kamaráde, chtěl za celou naši školičku
popřát super sezónu, hodně zdraví a splnění
tvého klukovského snu – účasti na slavné Tour
de France. Máš další sportovní fanoušky, kteří
ti přejí velké úspěchy a budou ti držet všechny
palečky.
Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitelky školy

Zápis dětí do 1. tříd
30. 1. se i u nás konal zápis prvňáčků. Již před
13. hodinou se první nedočkaví rodiče procházeli s dětmi po škole a prohlíželi si pohádkově
vyzdobené chodby a veselé třídy. Při zápisu děti
plnily mnoho úkolů: zpívaly písničky, recitovaly
básničky, poznávaly barvy, tvary, malovaly obrázek a vyzkoušely si také práci na interaktivních tabulích. Většinou byly děti velmi šikovné.
Poznávaly písmena, dobře počítaly a s paní učitelkou si povídaly o pohádkách, školce, kamarádech. Rodiče zatím vyplňovali náležité papíry,
po očku sledovali své ratolesti a nenápadně drželi pěsti, aby právě to jejich dítko patřilo mezi
nejlepší. Myslíme, že vše probíhalo ve velmi
přátelské atmosféře, bez nervů a s úsměvem na
tvářích. Do prvních tříd se nám takto zapsalo 74
velmi šikovných dětí. Na všechny se v září moc
těšíme.
Učitelé 1. stupně ze ZŠ Palackého

Novinky z „Křižovatky“
Ve čtvrtek 30. ledna se na naší škole uskutečnila nejvýznamnější událost celého školního roku.
Tou je zápis dětí do 1. třídy. Přišli nejen ostřílení
borci, kteří už od začátku školního roku navštěvují přípravnou třídu, ale také vykulení předškoláčci
z mateřských škol. Celkem se dostavilo 29 dětí,
což je nejvíce za posledních deset let. Na všechny
čekali kamarádi z druhého stupně. Ti budoucím
žáčkům pomohli s kresbou postavy, dále bylo jejich úkolem ukrátit chvíle čekání na první velkou
životní zkoušku zajímavými hrami. Všichni šikulové mohli u zápisu ukázat, co se již naučili – zpívali, recitovali, počítali, povídali. Odměnou všem
dětem byly dárečky, které darovali sponzoři,
a také výrobky věnované staršími spolužáky. Pro
ty, kteří nastoupí v září 2014 do první třídy, budou
připravené kvalitní školní aktovky, které si děti
samy mohly vybrat. Pozorné paní učitelky některé děti poslaly do budoucí první třídy, dalším doporučily ještě rok počkat a docvičit, co se nedaří.
Část z těchto dětí, kterým se u zápisu něco nepodařilo, nastoupí od září do přípravné třídy. Zde
budou moci dopilovat všechny nedostatky v malém kolektivu dětí. Rodiče vnímají význam vzdělávání dětí v přípravné třídě. To se nyní projevilo
tak, že kapacita přípravky pro příští školní rok je
již téměř naplněná. Pro rodiče budoucích prvňáčků i žáčků přípravné třídy proběhnou v červnu
informativní schůzky. Na nich se maminky a tatínkové dozvědí, co mají svým dětem připravit na
začátek školního roku.
Vyučující 1. stupně

Bleší trh
V pátek 7. 2. se na naší škole uskutečnil bleší
trh, kde si žáci 1. stupně mohli na stanovištích
prodávat a kupovat vlastní výrobky či vysloužilé a nepoškozené hračky. Tímto jsme chtěli
podpořit jejich finanční gramotnost a také jim
ukázat, jak by měli hospodařit se svými penězi, jak se rozhodovat. Mnozí žáci měli své
výrobky krásně naaranžované, čímž si procvičili i vlastní kreativitu. Byla to příjemná akce.
Někteří zjistili, že jim obchodní duch opravdu nechybí, další, že rozhodování není vždy
jednoduché. Všichni zúčastnění děkujeme třídě 5. A, která celou akci zorganizovala spolu
s paní učitelkou Alenou Přidalovou.
Učitelé 1. stupně ze ZŠ Palackého

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Miklošová. Začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

17. 3. Turnajové odpoledne – Žížaly (desková hra)
Přijďte si zahrát v 15:00 hod. na dětské oddělení. Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče
odměníme!

Březen měsíc čtenářů 2014

Motto: 2014 – hrabalovský rok v knihovnách!
výstava audioknih z fondu městské knihovny
Týden čtení aneb Čtení sluší každému
3.-6. 3. Děti čtou seniorům, senioři čtou dětem
(B. Hrabal, O. Sekora, E. Petiška, F. Kafka, J.
Wolker, A. Sova atd.)
6.-7. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky
ZŠ ve čtení)
Jak na to?
10.-13. 3. přijďte se seznámit s moderní technikou. Vždy od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00
do 15:00 hod. si můžete ve studovně vyzkoušet
praktická cvičení a osvojit si základy práce na
notebooku. Dopoledne 10. 3. a 11. 3. jsou vyhrazeny pro studenty Univerzity III. věku.
Moravskotřebovský Ámos
31. 3. vyhodnocení ankety Moravskotřebovský
Ámos (předání cen proběhne v konkrétní škole,
ve které vítěz působí)
Mladý čtenář 2014 a Čtenář roku 2014 + Čtenářská rodina
31. 3. vyhodnocení výtvarné soutěže Mladý čtenář 2014 a předání ocenění Čtenář roku 2014
(nejpilnějším čtenářům knihovny) a Čtenářská
rodina. Vyhlášení se uskuteční v Rytířském sále
zámku v 15:00 hod.
1. 3.-3. 4. Asijský deník
Výstava cestovatele a fotografa Jana Košťála
z Jevíčka. Reportážní fotografie zachycují zážitky z cest do Indie, Bangladéše a Nepálu. Poznejte běžný život obyčejných lidí z těchto oblastí.
Přístupno v půjčovní době knihovny
13. 3. Stárneme se Sluncem
Přednáška Jindřicha Žižky (doktorand Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, odborný
pracovník ve výzkumu malých těles sluneční
soustavy, především asteroidů) o Slunci a budoucnosti naší sluneční soustavy. Přemýšleli jste
někdy nad tím, co bude se Sluncem v budoucnu? Bude svítit věčně, vyhasne či vybuchne?
A co naše Země a planety ve sluneční soustavě?
Jak se budou vyvíjet podmínky pro život na naší
Zemi s tím, jak bude Slunce stárnout? V přednášce urychlíme tok času a vydáme se vstříc budoucnosti. Podíváme se, k jak závažným změnám dojde na Zemi i u planet sluneční soustavy
a prodiskutujeme co s lidstvem dále, když Slunce už „nebude co bývalo“. Přednáška se uskuteční 13. 3. v sále sociálních služeb od 17:00 hod.
18. 3. Kurz paličkování
Městská knihovna nabízí pro přihlášené kurz paličkování. Lektorkou je Pavla Řeřichová. Začátek v 16:30 hod. v dětském oddělení knihovny
25. 3. Konverzační večery
Pojďte s námi do světa a využijte možnosti konverzace v anglickém, německém nebo ruském
jazyce. Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně. Předpokládaný termín dalšího konverzačního večera 29. 4.
(změna vyhrazena)
Knihovna dětem
Tvořivé středy
5. 3. Racek
12. 3. Spirála
19. 3. Střapaté hlavy

26. 3. Strom
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
MěK
Výstava maňásků
1.-31. 3. přijďte si prohlédnout výstavu maňásků. Přístupno v půjčovní době dětského oddělení
knihovny
Šikovné děti mezi námi
3. 3. Záložka do knihy - výtvarnou dílnu povede Martina Valná. Začátek je ve 14:15 hod.
v dětském oddělení knihovny
27. 3. Dalekohled – tvořit budeme s Adélou Hanusovou. Začátek je ve 16:00 hod. v dětském oddělení knihovny
Odpoledne s babičkou
Úterý 4., 11., 18., 25. 3. – čtení, zpívání, hry,
povídání, hraní scének a mnoho dalších jiných
činností. Vede Věra Nápravníková a Slavěna

20. 3. Se zlatou rybkou v pohádkových vodách
U příležitosti Světového dne vody si děti z MŠ
a 1.-3. tříd ZŠ prostřednictvím her a pohádek
připomenou význam vody pro lidstvo. Akce je
pořádaná ve spolupráci s DDM Maják. Třídní
kolektivy se objednávají do 18. 3. u Jany Mazurové na tel. 461 316 971
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základních škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti
se představí svým vlastním programem, složí
rytířský slib a projdou ceremoniálem pasování.
Pasování se uskuteční 24. 3. a 25. 3. v zasedacím
sále MěÚ Olomoucká 2 (přesný časový harmonogram nebyl v době uzávěrky znám). Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné
a přátele, přijďte podpořit své děti a vnoučata!
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Církve
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CENTRUM PRO RODINU 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 Mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Mateřské centrum, katecheze
16:00-18:30 Tvořivé dílny
Středa:
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)

18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
Připravujeme:
Burzu dětského zboží 17.-29. 3., info na webových stránkách. Upozorňujeme na změnu místa
konání burzy!
Prostory mateřského centra lze pronajmout např.
na oslavu narozenin vašich dětí (určeno pro děti
max. do 4 let věku). Prostory přízemí fary včet-

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

Po
Út–Pá
So
Ne

9 hod. klášterní kostel
18 hod. klášterní kostel
18 hod. klášterní kostel
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

ně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout
k rodinným oslavám (max. 30 osob). Info na tel.
736 609 318.

Program sboru
Českobratrské církve
evangelické
Bohoslužby každou neděli v 9:00 hod.
Biblické hodiny v domově pro seniory každé pondělí v 15:30 hod. (výklady žalmů)
Biblické hodiny ve sboru (na faře) každý
čtvrtek v 17:00 hod. (výklady knihy Genesis)
Neformální mezigenerační setkání členů
a přátel sboru („páteční podvečcer“) každý
pátek v 17:00 hod.
Staršovstvo sboru ČCE zve všechny přátele
a členy sboru k účasti na sborovém životě.

Oblastní charita
informuje
Setkání seniorů se uskuteční 3. 3. v 10:00 hod.
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů k návštěvě hřbitova v březnu neproběhne, první jarní svoz je naplánován
na duben. O jeho termínu budete informováni v příštím zpravodaji. Půjčovna zdravotních
a kompenzačních pomůcek je v provozu každý
pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontakt: D. Dokoupilová,
tel. 739 002 744.
Od Popeleční středy je ve farnostech vyhlášena
sbírka Postní almužna. Výtěžek půjde na pomoc
potřebným.
Centrum pěstounské péče
Dne 31. 1. proběhla v koncertním sále ZUŠ
přednáška PhDr. Lidmily Pekařové na téma: Jak
vychovat slušného člověka. Byl to velmi zajímavě a přínosně strávený čas. Tato přednáška
se konala v rámci vzdělávání pěstounských rodin. Jelikož je téma blízké široké veřejnosti byla
tato přednáška i pro všechny příchozí. Všichni
odcházeli s úsměvem na rtech a odnesli si pár
témat k zamyšlení.
STD Ulita a DS Domeček
12. února se naši klienti zúčastnili Valentýnského plesu ve Svitavách. Akci pořádal Domov na
rozcestí Svitavy. Jako každý rok byl připraven
zajímavý program se spoustou soutěží a zábavným losováním, při kterém si odnesl každý nějakou výhru. Klienti přijeli se spoustou zážitků
a s radostí. Užili si setkání se svými kamarády
z ostatních zařízení a již teď se těší na další setkání. Akce byla velmi pěkná a děkujeme za pozvání. Každá příležitost, kdy jsou klienti šťastní
je pro nás odměnou.
Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova.
Krásný jarní čas přejí pracovníci OCHMT

Sport

Krůček chyběl „šakalům“
k úspěchu v Českém poháru

Po senzačním 4. místě v soutěži Vč. regionu futsalu se moravskotřebovský tým Šakalí hněv zúčastnil další akce Českého poháru Vč. regionu, v němž
šlo o postup do celostátního finále 2013/14, resp.
kdo bude reprezentovat region v celonárodním finále v březnu ve Skutči. Soutěž probíhala ve Vysokém Mýtě (8. 2.) ve dvou skupinách. Ve skupině
A se potkali soupeři z dlouhodobé soutěže – „šakalí smečka“ z Moravské Třebové srdnatě bojovala
o smělý cíl, jímž byl postup. Po dvou bezproblémových vítězstvích čekalo na hráče rozhodující finále s ex-ligovým soupeřem z Vamberku. Dlouho
vyrovnanou taktickou bitvu rozhodl soupeř až na
samém konci utkání.
„I když to nedopadlo přesně podle našich představ,
znovu jsme prokázali naši příslušnost ke krajské špičce a zejména vysoká výhra nad Novabrikem Polička
je prostě legendární,“ poznamenal k úspěchu manažer Petr Matoušek. K budoucím cílům pak dodal:
„Sálovou kopanou chceme napevno zakotvit ve sportovní struktuře regionu a města. Neustále se vyvíjíme,
kádr prošel obměnou a sehrával se. Dosažené výsledky přesto naznačily obrovský potenciál, v příští sezóně můžeme směle útočit na medailové pozice.“ Většina hráčů Šakalího hněvu nyní automaticky vklouzne
do týmů „velkého“ fotbalu. Další sezóna v halách začne znovu až v listopadu.
(mt)

Program činnosti
Klubu českých turistů

1. 3. Účast na DP Hledání Stromoucha v Ústí
nad Orlicí, trasy: 8, 15, 25, 35 a 50 km. Sraz
na vlakovém nádraží v 6:40 hod., odjezd vlaku
6:51 hod. Návrat vlakem v 15:05 hod. nebo
17:05 hod. (odjezdy vlaků v 13:35 a 15:35
z Ústí nad Orlicí). Zajišťuje: J. Šindelář
8. 3. Pěší výlet Po důlních stezkách přes Vysoké Pole do Koclířova v délce cca 15 km.
Odjezd linkového autobusu v 9:26 hod. z autobusového nádraží na Hřebeč, zpět autobusem v 14:17 hod. nebo 16:14 hod. (Koclířov,
spáleniště). Zajišťuje: L. Weinlich
12. 3. Schůze odboru turistiky v klubovně
KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc duben 2014, přípravy na Vandr skrz M.
Hanó.
15. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaroměřicích, trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na autobusovém nádraží v 8:25 hod., odjezd linkového
autobusu 8:31 hod. Odjezd autobusu z Jaroměřic v 14:53 hod. (případná doprava osobními auty bude dohodnuta na březnové schůzce
odboru). Zajišťuje: J. Kuncová
23. 3. Zahájení cyklosezóny Za bledulemi na
Drozdovskou pilu, sraz v 13 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
30. 3. Zahájení turistické sezóny v České
Třebové. Sraz v 7:50 hod. na autobusovém
nádraží, odjezd v 8 hod., návrat kolem 17:30
hod. Cena jízdného 70 Kč pro členy KČT,
pro ostatní 100 Kč. Doprovodný program dle
nabídky pořádajícího odboru KČT. Přihlásit se
lze u H. Kopřivové (kontakt: tel: 737 487 745,
e-mail: koprivovahelena@seznam.cz) do 23.
3. 2014. Zajišťuje: H. Kopřivová
V měsíci březnu budou v případě příznivého
počasí každou středu a neděli uskutečňovány
vycházky, vyjížďky do okolí. Pravidelný sraz
zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz
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Hokej doputoval ke konci – bojuje
o dvojnásobné krajské finále
Moravskotřebovští hokejisté skončili v dlouhodobé
soutěži v základní části zaslouženě na 3. místě. To
je předurčilo automaticky do čtvrtfinálových vyřazovacích bojů, které se obecně vyznačovaly řadou
překvapení (zejm. Litomyšl a její překvapivý postup na úkor loňského šampióna Chocně). HC Slovan nenechal nic na náhodě, i přes „kolaps rolby“
přehrál svého soupeře v nejkratším možném termínu (3 vítězství) a zaslouženě naplnil předsezónní
slib a cíl: minimálně semifinále.
Na pochyby expertů, že to podle titulku v záhlaví
nemusí dopadnout, reagoval předseda oddílu J. Kavan: „To je jasné, ale za důvěru hráčům se nestydím, věřím jim. Za předem projevený optimismus se
hlava přece netrhá.“
KLJ
Do vyřazovacích bojů postoupili stejně zaslouženě také nadějní junioři (celkově po první části 2.
místo). Ve čtvrtfinále nejprve přehráli jednoznačně
svého soupeře z Chocně a postoupili do semifinále,
v němž rovněž mají naději – HC Chotěboř skončil
v 1. části až za našimi borci.
KLD
Dorostencům se již tak dobře nedařilo, v dlouhodobé soutěži skončili mezi 9 účastníky na 6. místě,
ovšem v 2. části (dohrávky duelů s týmy na 5-9.
místě ) své umístění mohli skvělými výsledky své
konečné umístění potvrdit či dokonce vylepšit.

Cyklisté v přípravě na sezónu
V druhé polovině dubna odstartuje další ročník seriálu Cykloman. Je na čase se na něj pořádně připravit, neboť kromě sportovního zápolení jde mnoha
účastníkům také o prestiž. Každý se po svém stará
o vlastní výkonnost, budoucí správnou „provozní
teplotu“ získávají cyklisté různě. Mnozí vyjeli už
1. ledna, posledním hitem byl zimní Kunčinský biatlon, kterou pro účastníky Cyklomana, ostatní cyklisty a sportovce zorganizovali kunčičtí čerti (CK
Čerti Kunčina), jichž je v cyklomanském pelotonu
hodně. „Před lety jsme jezdili na lyžích a stříleli,
letos je zima na sníh skoupá, lyže jsme už podruhé
vyměnili za kola, cyklistům to přišlo vhod,“ vysvětlil
organizátor Petr Štěpař. Na startu se sešla dvacítka
cyklistů (žádná statečná žena) a domácím favoritům
pořádně „podkouřili“ třebovští obojživelníci König
Leoš a Vojta Jan, kteří přes kvalifikace, semifinále
dominovali ve finále a při skončení se objevili v nejvyšších patrech výsledkové listiny. Teprve za nimi
„pokulhávali“ další skvělí cyklisté Štěpař, Sedláček,
Sedlák, Honzírek, Kadidlo aj. „Samozřejmě to bylo
vinou střeleckého nezdaru, však jim to oplatíme. Jinak se taková společenská akce v přátelské atmosféře musela všem líbit,“ podotknul K. Antl.
(mt)

Účas v seriálu Cykloman je pro mnohé skalní cyklisty
otázkou prestiže		
Foto: archív

KLŽ
Nejméně se tedy dařilo žákovským celkům, do druhé části (společné ligy Pardubického kraje a kraje
Vysočina) byli zařazeni na základě výsledků 1. části
do nižší úrovně o umístění. Střetli se tak s novými
soupeři z větších měst, v nichž si vedli „střídavě
oblačno“. Celkově se z toho rekrutovala konečná
umístěni: MŽ 4. místo, SŽ 9. místo.
(mt)

Leopold König pojede
Tour de France

Leopold König udělal příznivcům české cyklistiky
a Třebovákům v loňském roce radost nezměrnou.
Velkými plány se netají ani pro letošní rok, zvláště
když na konci ledna se rozhodlo, že jeho kmenový
tým Net App Endura pojede na divokou kartu Tour
de France, největší závod světa. Před nedávnem se
Leo vrátil ze soustředění týmu na Mallorce (20členný kádr, včetně nováčka Čecha Františka Paďoura)
nadmíru spokojený. V další fázi přípravné etapy jej
čekají podniky Tirreno Adriatico, Milán-San Remo,
klasika Lutych-Bastogne-Lutych, v červnu Critérium du Dauphiné, generálka Tour, vše na úrovni týmu World Tour. Přiznal, že příprava je zatím
bezproblémová, včetně zdravotního stavu. V červenci by se tak na Tour de France mohli předvést
minimálně čtyři čeští závodníci. Kromě Jana Bárty
a Leopolda Königa i Roman Kreuziger a snad i Zdeněk Štybar. Jistou šanci má i nový Čech v Net App
- František Paďour. Server cyclingnews.com oslovil
Königa ohledně cílů. Odpovědí bylo: „Věřím v první desítku na Tour. Po devátém místě na Vueltě 2013
to je reálné. Dalším cílem je pak zkusit vyhrát etapu,
i když vím, že kdo jede na celkové umístění, je při
útočení v etapách víc omezený.“ Radost mají i závodníci. Leopold König si dokonce věří i na podobný úspěch, jakého dosáhl loni ve Španělsku. Podle
svých slov pojede o první desítku. To jsou na nováčka silná slova, ale König překvapil už na Vueltě, tak
proč ne i teď. Bude to samozřejmě mnohem těžší,
protože konkurence na Tour je o hodně větší. Ale
když ho nezradí zdraví, mohl by uspět. Zdroj: http://
sport.idnes.cz/konig-o-tour-de-france-0tw-/cyklistika.aspx?c=A140129_212012_cyklistika_par (mt)

Březen ve sportu – pozvánka

Stolní tenis
Divize
15. 3. 9:00 Slovan A – US Steinerova Choceň C
13:30 Slovan A – TTC Ústí n/O. B
KS – B
1. 3.
9:00 Slovan B – Orel Orlice A
13:30 Slovan B – TTC Ústí n/O. C
29. 3. 9:00 Slovan B – Borová B
13:30 Slovan B – Vidlatá Seč A
Fotbal
29. 3. 9:00/11:45 Ž ml., Ž st. – Choceň
30. 3. 15:00 B muži – Cerekvice
Hokej
KLM
Finále (v termínech 2., 5., 9., 12.a 16. 3.)
3.-4. místo (v termínech 2. a 9. 3.)
KLJ
O 3. místo: 1. a 8. 3.
Finále: 1., 7. a 8. 3. předpoklad: HC Chrudim – HC
Slovan (pro HC připadá v úvahu 7. 3.)
KLD
Termíny: 9. 3.
KLŽ (mladší – starší)
2. 3. HC Slovan – Sp. Pelhřimov		
(mt)
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Pět titulů z Mistrovství ČR pro Twirlgirls
O víkendu 1.-2. 2. se v Mohelnici konalo Mistrovství České republiky v twirlingu. Členky
Twirlgirls Moravská Třebová – Tina Kolomá
a Eva Kalandrová byly i na letošním šampionátu velmi úspěšné. Tina Kolomá obhájila titul
Mistryně ČR z let 2012, 2013 v kategorii děti
X-strut. Mistryní ČR se stala i v kategorii děti
sólo 1 hůlka a třetí zlatou medaili získala v kategorii dětské rytmické sólo. Eva Kalandrová
letos poprvé soutěžila ve starší věkové kategorii – junior mladší, ale se svými výkony výborně
uspěla i mezi staršími konkurentkami. Stala se
II. vicemistryní ČR v kategorii rytmické taneční
sólo, II. vicemistryní ČR v sóle 2 hůlky a v kategorii sólo 1 hůlka obsadila 4. místo. Zároveň se

obě twirlerky nominovaly (v 5 disciplínách!) na
Mistrovství Evropy v twirlingu, které se uskuteční v době Velikonoc v Belgii. Twirlgirls Eva
i Tina každoročně reprezentují na národních
i mezinárodních soutěžích (v roce 2013 se Tina
stala Mistryní Evropy v sóle s rekvizitami, duo
I. vicemistryně Evropy v duu s rekvizitami),
mají své zahraniční choreografy, potřebují téměř
denně prostory k tréninku, velké množství profesionálních kostýmů a náčiní. Aby i nadále mohly
dosahovat takových úspěchů, je každoročně zapotřebí velkých finančních částek, budeme tedy
rády za každý sponzorský dar. Děkujeme.
Markéta Havlíková, trenérka Twirlgirls MT
(facebook.com/Twirlgirls)

Sezóna 2013 v Agility klubu Moravská Třebová
Tina a Eva – rodinné stříbro Twirlgirls Foto: archív

Stolní tenisté v druhé
polovině soutěží

Ta první nedopadla nejlépe, jen naplnila dlouhodobá
očekávání a realistické cíle. „Víme dávno, kteří ze
soupeřů jsou o řád výše, s těmi ostatními bojujeme
urputně, byť vždycky vše nevyjde dle představ. Předpokládáme, že žádné družstvo nebude mít problémy
s uchováním stávající soutěže,“ podotknul k výkonnosti družstev předseda oddílu J. Maděra.
Divize – muži P. k. průběžné pořadí: 8. místo:
14 – 4 – 3 – 5 – 0 96:93 15 bodů
Krajská soutěž B průběžné pořadí 6. místo:
14 7 – 0 – 7 – 0 102:104 15 bodů. Exceloval zejm.
čerstvý šedesátník E. Palatka.		
(mt)

Volejbalistky neztrácejí dech
Nadstavbová část ligového volejbalu juniorek pokračuje. Třebovská děvčata si stále udržují dobrou výkonnost, získávají další body. Svou kredibilitu zvyšují i v Českém poháru mládeže.
Další kolo Českého poháru juniorek se uskutečnilo v únoru v Lanškrouně, Děčíně a Litvínově.
Třebovské hráčky putovaly za svými soupeři až
do Děčína a dlužno podotknout, že i „daleko od
domova“ odvedly dobré výkony. Mezi čtyřiadvacítkou týmů ze ČR průběžně obsazují 11. místo
(42 bodů; Svitavy -10., Litomyšl -24.). Na základě výsledků 3. kola bylo družstvo VK Slovan
Moravská Třebová pro závěrečné 4. kolo, které se
uskuteční začátkem března v Přerově, nasazeno
do 3. osmičky s celky: Volejbal Tábor, SK Slavia
Kometa Praha, BV Vratislavice, VK Benešovská,
TJ Agro Kolín, VK Litomyšl a TJ Spartak Vrchlabí. Bez ohledu na konečný výsledek je příslušnost
moravskotřebovského volejbalového mládí mezi
českou elitou potěšující. I zavazující…
Skvělé výsledky juniorek se promítly rovněž do
nominace na Sportovce města 2013, kde nalézáme rovněž jména trenérské dvojice Adamových,
stejně jako kapitánku A. Maškovou.
(mt)

Náš Agility klub, založený roku 2005, má nyní
více jak 30 aktivních členů. Někteří dělají tento sport pouze pro zábavu, někteří jsou aktivními závodníky. Máme mezi členy jak dospělé,
tak i děti a mládež. A právě mládež patří u nás
v klubu k těm nejúspěšnějším týmům. V loňském roce nás dvě členky reprezentovaly na
Mistrovství ČR mládeže a v kategorii dětí do 15
let se rozhodně neztratily. Míša Cápalová s fenkou Fatimou se v soutěži družstev umístila na
celkovém 5. místě. Katka Puflerová s Baronem
si v soutěži družstev doběhla dokonce pro stříbrnou medaili za běh agility a v soutěži jednotlivců pro celkové 5. místo. Dalším významným
závodem bylo Mezinárodní mistrovství repub-

liky border kolií v agility, kterého se zúčastnila Katka Puflerová s fenkou Adelin a v jednom
z běhů si doběhla pro pěkné 9. místo z 67 týmů.
Kromě mistrovských soutěží se naši členové
v roce 2013 zúčastnili spousty závodů po celé
ČR, jak těch oficiálních, tak i neoficiálních, které jsou určeny zejména pro začátečníky. Celkově si naši členové za uplynulý rok odvezli ze
závodů 16 prvních míst, 24 druhých míst a 19
míst třetích. V loňském roce jsme pořádali také
první závody s názvem Moravskotřebovský
Agility Cup, a i na domácích závodech naši členové obsadili přední místa ve svých kategoriích. Doufáme, že i letošní rok bude alespoň tak
úspěšný, jako ten minulý. Michaela Sýkorová

Školský pohár České pojišťovny ve florbalu 2014
Vznikne ve městě florbalový klub?
Florbal je jedním z moderních sportů, který táhne všechny generace – dospělé, mladé a školní

bojoval také tým II. ZŠ ul. Palackého (1. stupeň
ZŠ). Chlapci v konkurenci dalších sedmi týmů
(včetně sportovních škol) kalkulovali s dobrým
umístěním, neboť v jejich středu je
řada aktivních hokejistů či hokejbalistů, dívky zdobila bojovnost. S tou
nakonec vybojovaly mezi pěticí
družstev „pouze“ čtvrté místo (od
medaile je dělilo horší skóre), odměnou jim byla spousta zážitků a skvělá atmosféra. Hoši neponechali nic
náhodě, byli skutečnou „štikou“
turnaje, každému z týmů „nadělili
pětku“. Po vyřazovacích bojích (dvě
skupiny), jimiž prošli jako nůž máslem, se sice natrápili v samotném finále, nicméně postup do další fáze,
jež proběhne v březnu 2014, přece
jen získali. Takže i my gratulujeme
a přejme si brzký zrod opravdového
S takovými borci by si Třebová zasloužila městský oddíl Foto: archív
florbalového oddílu ve městě! Situamládež zejména. Ve městě není oficiálně organice už dostatečně nazrála.
zován (na rozdíl od Svitav, kde hostují v prvoliSestava vítězného týmu: Jan Žouželka, Ondřej
govém týmu moravskotřebovští hráči Skácelík,
Peškar, Tomáš Faltejsek, Samuel Veselý, Martin
König, Doseděl, Muselík ad.), většinou je provoŠmerda, František Klouda, Šimon Václavek, Mizován na školách, a to po línii celostátních poháchal Randis, Radek Cápal, Martin Vrána, Jan Korů. Jeden z nich – školský pohár České pojišťovny
lísek, Tadeáš Hojgr, Šimon Řehák, Ondřej Smékal.
2014 dospěl do krajského finále, resp. eliminace
Trenér: Roman Cápal.
pro celostátní úroveň. Po obvodním a okresním
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen O. Peškar,
kole se do turnaje, který se uskutečnil v únoru proz třebovských dívek byla oceněna V. Peškarová. (mt)
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