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Investiční akce v roce 2010
Vedení města Moravská Třebová plánuje na
rok 2010 investiční akce v řádech milionů
korun. I přes finanční krizi věří, že se jim
podaří projekty uskutečnit. Místostarosta
Václav Mačát hodnotí uplynulý rok a představuje plány na rok 2010.
Pane místostarosto jaký byl rok 2009 co se
týče investic?
Investice v roce 2009 byly velmi masivní, jak
co do počtu realizovaných akcí, kterých bylo
sedmdesát, tak co do
výše celkových nákladů, kdy se proinvestovalo téměř sedmdesát
milionů korun. Shodou
okolností jsou to podobná čísla. K tomuto
číslu musíte připočítat
ještě deset milionů,
které se investovaly do
chodníků a veřejného
osvětlení. Dohromady
je to tedy osmdesát
milionů. Jsem osobně
rád, že to co jsme si naplánovali, se podařilo
také zrealizovat. Samozřejmě to nebylo
jednoduché.
Kde jinde se ještě investovalo?
Poměrně dost peněz jsme investovali do
přípravy dalších projektů města. To znamená
do projektových dokumentací různých investiční akcí. Patří mezi ně zvláště dokumentace pro lokality na výstavbu rodinných domů,
projekty do rozvoje cestovního ruchu nebo
opravy ulic, kanalizace atd. Co se týče samotné připravenosti projektů, tak ta je v současné době velmi dobrá a máme velkou zásobu
akcí, které bychom mohli realizovat. Nyní to
bude záležet na finančních možnostech města,
respektive na příležitostech, které vzniknou
díky dotacím a grantům.
Je něco, co se v minulém roku nepovedlo?
Tak samozřejmě, že se něco nepovedlo, ale
může to být jenom můj názor. Já osobně
považuji za nešťastné, že se nepodařilo
schválit projekt kongresového centra. Je
potřeba urychleně něco udělat s budovou
bývalé dětské nemocnice. Rozhodnutí tento
objekt zakonzervovat není podle mého názoru
nejlepší. Jsem také zklamán, že zastupitelstvo
města neschválilo výstavbu obchodního centra
v areálu bývalé Hedvy. Je to lokalita zaneřáděná starým průmyslem a zastupitelstvo nedalo
zelenou k tomu, aby se tento stav změnil.
Poslední, co považuji za nedořešené a bude
nám to bránit v některých našich záměrech
v oblastech rozvoje bydlení, je, že zatím
nemáme ještě úplnou dohodu o pozemcích
v lokalitě jihozápad s nemocnicí v Moravské
Třebové. Řekl bych, že ta jednání, která

vedeme s vedením nemocnice, jsou velmi
vstřícná a korektní, snažíme se najít řešení
akceptovatelné pro obě strany. Zatím jsme ale
nuceni bohužel přípravné práce přerušit.
Dokud není vyjasněná situace, nelze do toho
dále investovat. Pravděpodobně proto budeme
muset změnit priority u přípravných prací na
lokalitách pro bydlení. Dnes je hotova lokalita
Jevíčská, ulice dostane název Na Písku. Zde
jsou již některé parcely pro bydlení prodány.
Předpokládám, že dostaneme do rozpočtu
lokalitu Strážnického, kde v podstatě je
připravena projektová dokumentace. Na rok
2011 se nabízí lokalita Třešňová alej nebo
urychlíme Udánský kopec.
Jaké investiční akce plánuje město na rok
2010?
Máme velký zásobník toho, co je buď rozpracované nebo co bychom chtěli realizovat.
Udělali jsme si velmi podrobný průzkum stavu
našeho majetku. V jakém stavu jsou např. naše
školy, školky a podobně. Abychom mohli vše
realizovat, potřebovali bychom 240 milionů
korun. To je samozřejmě nereálné a my s tím
musíme pracovat a říct si, jaké priority máme.
Jasná priorita je realizace těch projektů, na
které máme schválenu dotaci, kde již máme
podepsanou smlouvu o dotaci nebo máme před
podpisem této smlouvy.
Jaké to jsou projekty?
Je to projekt Infrastruktura pro sport a volný
čas, kde jsme 11. prosince 2009 podepsali
smlouvu s dodavatelem firmou Matoušek.
Termín dokončení stavby je podle smlouvy
31. 10. 2010. Očekáváme, že se stavba urychlí
a bude ukončena už v září, tak aby se stihla
bez komplikací příští zimní sezona. Dále je to
projekt Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova. Zatím jsme ve stavu, že čekáme na
schválení zadávací dokumentace od státního
fondu životního prostředí. S pracemi bychom
mohli začít v polovině letošního roku.
Měla by proběhnout také IV. etapa regenerace
panelového sídliště. Předpokládáme, že také
na tuto akci získáme dotaci. Z vlastních
prostředků investujeme tři miliony korun.
V oblasti cestovního ruchu dobíhá projekt
Hřebečské důlní stezky, kde dojde k dokončení
projektu a slavnostnímu otevření v červnu
letošního roku. V oblasti životního prostředí
máme v plánu realizovat projekt lokálního
biocentra Knížecí louka. Jde o zajímavou
dotaci, kde naše spoluúčast je čtyři sta padesát
tisíc korun z celkových nákladů dva miliony
čtyři sta tisíc korun. Chtěli bychom také
realizovat ošetření vzrostlých stromů ve městě,
což je akce za 3.900 tis. korun při naší
spoluúčasti 600 tisíc korun. To jsou připravené
akce, které musíme udělat. Když sečteme
jenom tyto položky, tak je to skoro čtyřicet
milionů korun. A teď nastane rozhodování,

například zda máme rekonstruovat školku na
Jiráskově ulici za 20 mil. nebo nemáme? Takovýchto položek k rozhodování je více a my se
musíme rozhodnout čemu dát přednost.
V listopadu proběhlo veřejné projednávání
Plánu zdraví a kvality života. Co občané ve
městě nejvíce postrádají?
Jedním z nedostatků, na které občané poukázali, byla chybějící cyklostezka. O stezku
pro kola a in-line brusle je mezi občany velký
zájem. Jako vhodná lokalita pro realizaci této
cyklostezky se mi jeví Knížecí louka. Touto
cyklostezkou by se propojila lokalita Piaristická a Jevíčská s Lidlem a s Boršovem.
Lidé nebudou muset jet městem, ale pojedou
po cyklostezce. Podle mojí představy by se
měla zpracovat komplexní studie řešení této
lokality a návazně na ni realizovat jako první
etapu cyklostezku. Samozřejmě bude připraven projekt, ale zatím to odhadujeme na deset
milionů korun. Pravděpodobně nebude možné
získat dotaci, takže by finance měly jít z rozpočtu města. Existuje však určitá šance pokrýt
část nákladů ze sponzorských příspěvků.
Pokud se nám to podaří prosadit do rozpočtu
na rok 2010, tak bychom mohli začít s pracemi
již na podzim 2010.
Děkuji za rozhovor
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
Tajemník Městského úřadu
Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení
na místo
ÚŘEDNÍKA ODBORU DOPRAVY
Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky jsou
k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz,
na úřední desce městského úřadu,
na občanském informačním centru
městského úřadu,
u personalistky městského úřadu,
tel.č.: 461 353 027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 3. 2010,
případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je 10. 2. 2010.
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Upozornění na výměnu
řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010.
Povinná výměna se vztahuje na následující typy
řidičských průkazů:
Pokud jste držitelem některého z uvedených
řidičských průkazů,
neotálejte a podejte
žádost o výměnu co
nejdříve, máte na výměnu starého řidičského průkazu už jen
necelý rok.
K provedení výměny řidičského průkazu je
potřeba se dostavit na odbor dopravy městského
úřadu s platným průkazem totožnosti, starým
řidičským průkazem, jednou fotografií a u přepážky vypsat Žádost o výměnu ŘP. Lhůta pro
vyhotovení a vyzvednutí nového řidičského průkazu (a zároveň výměnu za starý ŘP) je v současné době do 20 dnů.
Odbor dopravy MěÚ

Zastupitelstvo jednalo o novém
územním plánu města
V pondělí 18. 1. 2010 na veřejném jednání
zastupitelstva města byla představena další
pracovní verze návrhu nového územního plánu
města Moravská Třebová zpracovatelem Ing.
Arch. Vladimírem Rozehnalem. Do konce března
2010 zpracovatel upraví návrh územního plánu
města, předloží ho v tištěné a digitální podobě,
která bude uveřejněna také na webových stránkách města. Tento návrh bude dále projednán
s dotčenými orgány státní správy a následně s veřejností. V této fázi veřejného projednání návrhu
mohou občané města vznášet své připomínky
a námitky. Při schvalovaní návrhu nového
územního plánu města zastupitelstvo města
rozhoduje také o případných námitkách z řad
veřejnosti, kterým nebylo vyhověno. Vyhlášením
obecně závazné vyhlášky k novému územnímu
plánu města je celý proces ukončen.
Podrobné informace budou uveřejněny v březnovém zpravodaji.
Ing. Dušan Sejbal,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Upozornění
REKLAMNÍ TABULE, NABÍDKA ZBOŽÍ
Město Moravská Třebová upozorňuje podnikatele, kteří užívají veřejné prostranství k umístění
reklamních tabulí a k vystavení zboží, aby
nezapomněli na povinnost, ohlásit správci
poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit
místní poplatek za jeho užívání pro rok 2010.
Výběr tohoto poplatku je stanoven zákonem
České národní rady č. 565/1990 sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská
Třebová.
Tiskopis ohlášení je možno si vyzvednout
v informačním centru v budově Městského úřadu
Moravská Třebová na Olomoucké ulici, na odboru majetku města a komunálního hospodářství
v budově Městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka, nebo prostřednictvím internetu na stránkách města www.mtrebova.cz - v záložkách
Radnice - Formuláře – Odbor majetku města
a komunálního hospodářství - Ohlášení užívání
veřejného prostranství.
Odbor majetku města a komunálního
hospodářství MěÚ Moravská Třebová
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Cena města Moravská Třebová
Jedná se o cenu udělovanou fyzické osobě, která
svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla
v nejrůznějších oblastech významně k rozvoji
města Moravská Třebová a života jeho obyvatel.
Cena města bude udělována jedné osobnosti.
Ve zvlášť výjimečných a odůvodněných případech může být cena města udělena i více
osobnostem současně. Nebude udělována In
memoriam a pokud nebude v daném kalendářním
roce navržena osobnost, která by splňovala
podmínky pro udělení ceny. Cenu města
představuje výtvarné dílo se znakem města
Moravská Třebová a pamětní listina, která
stvrzuje udělení Ceny města.
Návrh na udělení ceny města může předložit
každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým
bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové, a to
pouze písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a)
jméno, příjmení a bydliště navržené
osobnosti
b)
oblast její činnosti
c)
konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je
osobnost navrhována
d)
charakteristiku přínosu a významu díla
nebo aktivity navrhované osobnosti pro
město Moravská Třebová
e)
kontaktní údaje navrhovatele (jméno,

příjmení, název práv. osoby, adresa,
podpis).
Občané města mohou svého favorita na udělení
Ceny města Moravská Třebová nominovat do
28. února 2010 osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo
u tiskové mluvčí města na nám. T. G. Masaryka
č.o. 29 v Moravské Třebové, popřípadě zaslat
e-mailem na adresu cenamesta@mtrebova.cz.
Neúplný návrh bude vyřazen.
Přesná pravidla k udělení Ceny města naleznete
na webových stránkách města v kolonce
Aktuality -http://www.mtrebova.cz/aktuality/
nominace-na-cenu-mesta-moravska-trebova-do28-2-2010.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Uzávěrka odpovědí
28. února 2010 je uzávěrka odpovědí na
anketní otázky z lednového čísla Moravskotřebovského zpravodaje na téma „Strategický
rozvoj města“. Vyplněné dotazníky odevzdejte na sběrná místa, která jsou ve
vestibulu radnice, v Občanském informačním
centru a turistickém informačním centru na
nám. T. G. Masaryka.

Upozornění pro fyzické osoby
oprávněné k podnikání a právnické osoby
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy
v odpadovém hospodářství, vede evidenci
nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech. Původci odpadů a oprávněné osoby
jsou dle § 39 odst. 2, povinni zaslat roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady do 15. 2.
2010 na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností a to v případě, že vyprodukovali nebo
nakládali v uplynulém roce s více než 50 kg
nebezpečných odpadů nebo s více než 50 tunami
ostatních odpadů.
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní
správy ochrany ovzduší, který vyměřuje poplatky
za znečišťování ovzduší podle § 19 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, upozorňuje
výše uvedené podnikající osoby, že dle uvedeného zákona vyplývá pro provozovatele
malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší
povinnost oznámit na příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností do zákonné lhůty 31. 3.
2010 technický stav zdroje a množství vypouštěných emisí na základě údajů z předchozího
roku a dále povinnost pro provozovatele

užívající organická rozpouštědla zaslat roční
hmotnostní bilanci rozpouštědel spolu s oznamovacím listem uživatele organických rozpouštědel v termínu do 15. 2. 2010.
Pro malé spalovací zdroje o jmenovitém
tepelném výkonu do 50 kW včetně a používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná
paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích nebo topný olej s obsahem síry do
0,1 % není sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost. Poplatky,
jejichž výše nedosahuje 500 Kč se nevyměří
a řízení o vyměření poplatku se zastaví.
Potřebné formuláře najdete na stránkách
www.moravskatrebova.cz, v tištěné podobě
v kanceláři Městského úřadu Moravská Třebová,
odboru životního prostředí, ul. Olomoucká,
kancelář č. 217. Na vyžádání je možné formulář
poslat e-mailem.
Za nesplnění oznamovací a ohlašovací povinnosti
lze ze zákona o ochraně ovzduší uložit pokutu dle
kategorie zdroje až do výše 150.000 Kč a ze
zákona o odpadech až do výše 1 mil. Kč.
Odbor životního prostředí

Změna v úhradách poplatku za psa
Městský úřad Moravská Třebová v roce 2010
(stejně jako v roce 2009) již nebude rozesílat
držitelům psů složenky na úhradu stanoveného
poplatku. Občané mohou
poplatek, bez předchozího upozornění, složit
v hotovosti do pokladny
Občanského informačního centra (OIC) se sídlem
na ul. Olomoucká 2 popř.
do pokladny odboru
finančního nebo odboru majetku města a komunálního hospodářství se sídlem na nám. T. G. Masaryka 29, dále je možné si složenku na úhradu
poplatku na těchto místech vyzvednout osobně.
Úřednice městského úřadu budou občany o vyměřené výši poplatku informovat přímo na
přepážkách před vlastní úhradou.
Další formou úhrady je možnost bezhotovostního

převodu na účet města Moravská Třebová vedeného u Komerční banky a. s. číslo účtu 191929591/0100 nebo u České spořitelny a. s. číslo
účtu 19-1283386349/0800. Při této formě úhrady
si však musí poplatník předem vyžádat variabilní
symbol na odboru finančním nebo v Občanském
informačním centru. Požádat o přidělení variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel.
461 353 111, 461 353 123) nebo elektronickou
poštou (adresa: posta@mtrebova.cz). Poplatek je
splatný jednorázově do 30. 4. 2010 nebo,
v případě ročního poplatku vyššího než 500
korun, ve dvou splátkách, a to do 30. 4. 2010 a do
30. 9. 2010. Poplatníci, kteří platili poplatek za
psa v předchozích letech převodem z účtu,
mohou využít již přidělený variabilní symbol
i pro rok 2010.
Odbor finanční a odbor majetku města
a komunálního hospodářství
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Dostavba zimního stadionu zahájena
Letošní rok začíná z pohledu investic města
ve vysokém tempu. V závěru roku 2009
bylo předáno generálnímu dodavateli, firmě
MATOUŠEK CZ a. s. Brno, staveniště akce
"Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské
Třebové - I. etapa", na kterou město získalo
dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Do konce měsíce května
budou dokončena nová parkovací stání před
aquaparkem a zimním stadionem tak, aby
návštěvníci aquparku a areálu TJ Slovan již mohli
využít nových výhod. Zbývající objekty východní
tribuny s kapacitou 450 diváků, nového zázemí,
štítových stěn a doplňkových konstrukcí haly
budou dokončeny do konce října 2010.
V současné době lze pozorovat probíhající práce
na zakládání objektu zázemí a samotné tribuny.
Hrubou stavbu objektu budeme moci spatřit již
v měsíci květnu. Dostavbou zimního stadionu se

jeho celková kapacita zvýší na 1160 osob a vybudováno bude nově 79 parkovacích míst.

Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí oboru investičního
a regionálního rozvoje

Skauti ocenili starostu města
Krajská rada Junáka Pardubického kraje se
rozhodla ocenit přínos starosty Josefa Ošťádala.
Za podporu moravskotřebovského skautingu
v posledních letech mu skauti udělili Medaili
Junáka Pardubického kraje. Tu získal za zásluhy
o rozvoj skautingu. „Ocenění beru jako vyjádření
poděkování celému městu, které má vztah ke
skautské organizaci už dvacet let. Moravskotřebovští skauti jsou velmi aktivní a já i ostatní
členové vedení města, a to i minulá vedení, si
činnosti skautů v Moravské Třebové vážíme
a ceníme,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.
Členové skautu z Moravské Třebové si velmi
váží dobré spolupráce s městem. Oceňují
spolupráci v projektu Zdravé město, finanční
podporu akcí. Nezapomínají ani na zajišťování
zázemí skautského domu v Moravské Třebové.
Medaili si starosta Josef Ošťádal převzal v sobotu

16. ledna 2010 na plese moravskotřebovských
skautů.
Skautské středisko v Moravské Třebové působí
již od roku 1990 a patří mezi významné
neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

ve volném čase. Víc jak sto padesát členů se
podílí na každotýdenních schůzkách, o prázdninách pořádají skauti tábory (např. na tábořišti
Kvíčalka).
Ve spolupráci a za podpory města Moravská
Třebová pořádají skauti například známou
cykloakci Cesta na severozápad, dále pomáhají
při čištění lesa a potoka v lokalitě V pekle.
Každoročně si také mohou občané od moravskotřebovských skautů převzít v předvánočním čase
Betlémské světlo.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Stočné pro Moravskou
Třebovou na rok 2010
Zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo
cenu stočného na rok 2010 ve výši 29,90 Kč/m3.
Nepříznivý vývoj v produkci odpadních vod v Moravské Třebové přináší značné snížení provozních
prostředků nutných pro zajištění provozu.
Nastalá situace v žádném případě nemění rozsah
legislativních, smluvních a provozních úkolů
vyplývajících z povinnosti VHOS, a. s. pečovat
o majetek města a zajistit správný provoz systému
kanalizace a ČOV.
Co tedy ovlivňuje cenu stočného? Především
pokles produkce, ovlivňující objem provozních nákladů kanalizace
a ČOV, které vyplývají
z platné legislativy, provozní smlouvy, vodoprávních rozhodnutí, provozního řádu, rozsahu
systému. I přes pokles
spotřeby nadále existují
stejné objemy údržby a servisu, počty faktur,
existují odpady, revize zařízení, kontroly inspekce
životního prostředí, inventury, provoz dispečinku,
počty laboratorních rozborů atd.
Tlak na cenu stočného je značný a mimo potřeby
provozních nákladů vyplývá i z potřeby financování připravované dostavby kanalizace
a rekonstrukce čistírny odpadních vod. Objem
nájemného, tedy prostředků určených k rozvoji
systému činí cca 13,50 Kč/m3, celkem přibližně
10,1 milionu Kč/rok, které plynou do městské
pokladny.
Dalším vlivem je nárůst ceny o 1% DPH, inflace,
i když je minimální, dále pozvolný nárůst cen
všech nakupovaných dodávek a služeb, například
cena pohonných hmot zvyšující se z titulu úpravy
spotřebních daní o cca 1 - 1,50 Kč/litr. Projevuje
se i opačný vliv, po delší době se projevil i pokles
ceny nakupované elektrické energie.
V rámci našeho regionu lze hovořit o průměrné
spotřebě vodného a produkci stočného na úrovni
95 až 100 litrů na osobu a den. Měsíční spotřeba
je tedy cca 3 m3 a roční spotřeba tudíž činí cca
36 m3 na osobu. Navýšení ceny pak činí přibližně
o 6,8%, to znamená vyšší zátěž rodinných
rozpočtů, cca o 6 Kč osobu a na měsíc. Celkové
finanční náklady za vodné a stočné jsou v letošním roce 59,40 Kč.
Ing. Jan Šimon, VHOS, a. s.

Lékařská knihovna ve Svitavách
Lékařská knihovna je odborným knihovnicko informačním pracovištěm. Poskytuje služby
zaměstnancům nemocnice, studentům lékařských
fakult a SZŠ, knihovnám v síti a ostatní
zdravotnické i nezdravotnické veřejnosti ve
Svitavách a okolí. Základní část specializovaného
knihovního fondu tvoří česká i cizojazyčná
lékařská literatura, vysokoškolské učebnice pro
studenty medicíny a knihy pro střední zdravotnický personál. Knižní fond doplňují jazykové
učebnice, tituly ze sociologie, psychologie a populárně naučná literatura týkající se např. výživy,
zdravého životního stylu, mezilidských vztahů
a komunikace, výchovy dětí apod. Nedílnou
součástí knihovního fondu je i 50 titulů odborných časopisů. Lékařská knihovna zprostředkovává výpůjčky z českých i zahraničních knihoven, kopie článků z celé ČR, v případě potřeby
i ze zahraničí. Zajišťuje retrospektivní rešerše pro
potřeby praxe, výzkumu, k atestacím a pro seminární, bakalářské a diplomové práce. V rámci
cirkulační služby půjčuje z jiných knihoven v ČR
i odborné zahraniční časopisy.
Většinu uživatelů tvoří lékaři a zdravotníci, dále

pak studenti medicíny, farmacie a stomatologie.
Knihovnu však navštěvují i učitelé, ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené, úředníci,
důchodci či nezaměstnaní. Knihovnicko - informačních služeb využívají také lidé, kteří studují
při zaměstnání a doplňují si vysokoškolské
vzdělání. Knihovna poskytuje základní služby
bezplatně. Jedná se především o výpůjčky knih,
časopisů a zajišťování literatury prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby. Přístup na Internet
je též zdarma. Za registraci a nadstandardní
služby jsou účtovány uživatelům, kteří nejsou
zaměstnanci Svitavské nemocnice, a. s., poplatky
dle Ceníku placených služeb (netýká se studentů
Střední zdravotnické školy ve Svitavách). Jde
zejména o úhrady kopií a rešerší.
Kontakty:
Lékařská knihovna je umístěna v budově H –
Rehabilitace, Polní 2a, 2. patro (je možno použít
výtah).
Internet: www.lk.nemsy.cz
E-mail: knihovna@nemsy.cz
Telefon: 461 569 407
Hana Jurková, knihovnice
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Hřebečské důlní stezky brzy ožijí
Letošní zima přinesla klasickou nadílku sněhu –
tak štědrou, že vyznavači jízdy na běžkách
nemusí cestovat za dobrou stopou do dalekých
hor. Mohou zůstat na rodné hroudě a při pohledu
na západ od Moravské Třebové nechat své zraky
spočinout na bohatě zasněženém Hřebečském
hřbetu.

Kdo se už v letošní sezóně stihnul projet na
běžkách po těchto krásných kopcích a byl
dostatečně všímavý, jistě neminul několik staveb,
které jsou součástí Hřebečských důlních stezek.
Až se krajina probudí z ledového sevření, až se
ozve první cvrlikání ptáčků mezi šedivýma
sloníma nohama buků na prudkých stráních
Hřebče, pak společně s pupeny na stromech
a s prvními jarními kytkami vyraší na místních
cestách stojany s naučnými panely, dále se objeví
rozcestníky a značky na stromech. Kolem cest
vedoucích po Hřebečském hřbetu, až úplně sleze
sníh, objeví návštěvníci lesa například vyhlídkovou plošinu, na kterou se chodí po
schodech směrem dolů, tedy tak, že poutníci
sestoupí bezpečně svahem s pralesním porostem
a na konci schodiště si z plošiny prohlédnou
nádhernou krajinu, výrazně modelovanou například do podoby spících krokodýlů – to když se
pozorně zadívají na Třebovské hradisko a na
Rychnovský vrch. U naučných stojanů se malí
i velcí poučí o tom, jak vypadali místní horníci
před sto lety, milovníci techniky zjistí, jak byly
budovány portály štol – vstupy do podzemí,
kolika kolejemi byl osazen důl Hugo Karel.

Takové altány – napodobeniny, neboli makety
starých důlních děl budou střídat při průchodu
lesem krytá odpočívadla na vyhlídkách – zde
zjistí zvídaví pocestní, jak vzácná je hřebečská
květena a zvířena. Návštěvníci také potkají
rozhlednu v podobě těžní věže na Strážním vrchu
a za pěkného počasí dohlédnou až na masív
Hrubého Jeseníku a na Kralický Sněžník.
Po Hřebči se dál dojde až do Mladějova na
Moravě a to bude nadšení, až děti uslyší a uvidí
vláček tažený parní lokomotivou šinoucí se do
kopce – každý vážný zájemce si se zájmem
prohlédne Mladějovské průmyslové muzeum.
Kdo bude pokračovat dál, získá vědomosti
o historii osídlení v třebovské kotlině – opět
z naučných panelů – třeba u hradiska v Udánském lese. Ti, kteří přijdou nebo přijedou na kole
z opačné strany, jistě vystoupají na tajuplný
Rychovský vrch, kde se otvírá nádherný pohled
na Hřebečský hřbet, po cestě najdou stopy toho,
jak v zimě hospodařil u Moravské Sázavy bobr “malý velký” dřevorubec, nechají se ohromit
romantickou zříceninou dávno opuštěného
kláštera Koruna u Třebářova a nebo projdou přes

Radišov a kunčinské nádraží na zámek v Moravské Třebové a prohlédnou si expozici o geologickém vývoji v našem regionu.
Milí čtenáři – občané města Moravská Třebová
a přilehlých obcí, my všichni, na které dopadá při
západu slunce stín Hřebečského hřbetu, získáme
od jara 2010 příležitost lépe poznat krásu krajiny
a její historii. Podaří se nám zase o něco lépe
seskládat mozaiku z vlastních vjemů, mozaiku
přibližující nám místo kde žijeme. Ať už je to
příroda, lidová architektura nebo upoutávky na
lidskou činnost v podzemí, která je již velmi
dlouho dobu hluboce (hluboce – to platí do slova
a do písmene) vrostlá do našeho regionu. Věříme,
že se začnete těšit na Hřebečské důlní stezky
a necháte se nalákat už teď do zimního lesa.
Začátek první otevřené naučné stezky Boršovský
les najdete u boršovské hájenky.
Na dočasných internetových stránkách
www.hrebecskedulnistezky.cz můžete sice zatím
navštívit jen fotogalerii, ale příprava plnohodnotné webové prezentace je už naplno rozjetá.
František Žáček

Tříkrálová sbírka
S prvními lednovými dny se u nás konala tradiční
Tříkrálová sbírka, která probíhala od 8. do 10.
ledna 2010 a její výtěžek bude určen na charitní
projekty. Oblastní charita Moravská Třebová
společně s koordinátory z Jevíčka a Městečka
Trnávky organizuje Tříkrálovou sbírku v celém
regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. „Jen díky
asistentům a koledníkům, kteří nám ve svém
volném čase nezištně pomáhají, může být tato
sbírka uskutečněna v tak velkém měřítku. Letos
v našem regionu 38 skupinek koledníků
vykoledovalo celkem 291 172 Kč,“ sdělila
ředitelka Oblastní charity v Moravské Třebová
Ludmila Dostálová. K této částce bude ještě
připočítán výtěžek z Tříkrálové sbírky v Rychnově na Moravě, Mladějova, Třebářova a Petrušova.
V době uzávěrky zpravodaje nebyla částka
známa. „S Tříkrálovou sbírkou nám pomáhalo
několik set mladých koledníků a asistentů, kterým
velmi děkujeme za jejich obětavost,“ řekla
Dostálová. Z celkového výtěžku Tříkrálové
sbírky se padesát osm procent vrátí zpět do
našeho regionu a tato částka bude využita na
podporu sociálních služeb v Moravské Třebové,
na přímou pomoc sociálně slabým rodinám,
zakoupení polohovacích lůžek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, zakoupení
pytlů do humanitárního šatníku a automatické
pračky. Část sbírky bude zaslána na pomoc při
zemětřesení na Haiti.
Bližší informace o sbírce najdete na www.
ochmt.cz nebo na vývěsce u klášterního kostela
na ul. Svitavská v Moravské Třebové.
-Red-

Nové propagační materiály pokřtili
na Regiontouru biskupickou slivovicí
Zástupci města a informačního turistického
centra prezentovali na nejvýznamnějším veletrhu
cestovního ruchu v České republice, kterým je
Regiontour 2010, nejen krásy Moravskotřebov-

ska a Jevíčska, ale i nový projekt města
Hřebečské důlní stezky, které budou v červnu
letošního roku slavnostně otevřeny.
Kromě tohoto projektu se město Moravská
Třebová na veletrhu zaměřilo na zámek,

aquapark, cyklotrasy či Mladějovskou úzkokolejku. Moravskou Třebovou jste mohli najít ve
společné expozici Českomoravského pomezí,
kterého je součástí.
Zde ve čtvrtek 14. ledna proběhl za účasti
starostů a místostarostů Českomoravského
pomezí slavností křest nových propagačních
materiálů oblasti. „Jsem rád, že města Moravská
Třebová, Svitavy, Litomyšl, Polička a Vysoké
Mýto spolupracují a dala se dohromady i při
přípravě propagačních materiálů, které jsou
k rozvoji cestovního ruchu neméně důležité,“ řekl
starosta Josef Ošťádal. K ochutnání byla také
vyhlášená biskupická slivovice. Svoji vlastní
prezentaci měli biskupičtí v neděli 17. ledna.
„Propagovali jsme festival slivovice Biskupické
kaléšek, který se bude konat 2. října. Návštěvníkům jsme nalévali slivovici a rozdávali klobásy
a jitrnice,“ uvedl biskupický starosta Dalibor
Šebek. Letos už 19. ročník Regiontouru se konal
na brněnském výstavišti ve dnech 14. – 17. ledna
2010.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Z činnosti Městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v prosinci přijali a řešili celkem 111 oznámení od
občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti
strážníků bylo zjištěno a řešeno 8 dalších
nedostatků, které trápily nejen občany našeho
města a ztěžovaly běžný denní život v našem městě.
V prosinci strážníci realizovali v sedmi případech
odchyt toulavých psů, z nichž čtyři se následně
podařilo vrátit zpět svým pánům a tři psi byli
strážníky převezeni do Záchranné stanice volně
žijících zvířat Zelené Vendolí. Dále pak strážníci
spolupracovali ve třech případech s posádkou
Rychlé záchranné služby a v deseti případech
s Policií ČR. Další čtyři případy předali strážníci
Městské policie k šetření Obvodnímu oddělení
Policie ČR Moravská Třebová.
!!! Upozornění !!!
Rampouchy na střechách
Strážníci Městské policie v Moravské
Třebové provádějí kontroly okapů,
okapových svodů a střech, kde hrozí vážné
nebezpečí ve formě velkých rampouchů
nebo odpadávajícího sněhu, který se
pomalu sune dolů. Již na několika místech
byli majitelé nemovitostí upozorněni na
velké rampouchy, které visely nad chodníky
a ohrožovaly tak procházející chodce.
Hrozící nebezpečí se podařilo zatím včas
zažehnat. I přesto Městská policie varuje
spoluobčany a vyzývá ke zvýšené opatrnosti
zejména v místech, kde je chodník v těsné
blízkosti budovy. Sunoucí se sníh ze střech
a odpadávající kusy ledu byly zaznamenány
zejména v centru města a blízkém okolí.
Vraky osobních vozidel
Před rokem provedli strážníci městské policie
důkladnou kontrolu města zaměřenou na
odstavená stará motorová vozidla, která i když
ještě nesplňovala podmínky autovraku, měla
k tomuto stavu velice blízko. Úspěšnost byla
značná, jen sídliště Západní se podařilo zbavit
pěti vraků. Tato vozidla, nejen že hyzdí vzhled
našeho města, ale hlavně zabírají místa určená
k parkování, jichž je značný nedostatek. Mnohdy
tato místa slouží dětem namísto dětských hřišť.
A jelikož jsou zpravidla tato vozidla plná střepů
a ostrých hran, jsou také značně nebezpečná.
V několika málo případech se však, ani po
dohodě s majitelem takového vozidla, nepodařilo
vraku zbavit. Proto začnou strážníci postupovat
podle zákona:
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
zakazuje odstavovat na dálnicích, silnicích
a místních komunikacích, kromě jiného, silniční
motorové vozidlo, které je trvale technicky
nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní
poznávací značkou (registrační značkou) nebo
které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích.
Při zjištění vraku bude provedena potřebná
dokumentace a upozorněn vlastník komunikace,
který následně zašle výzvu k odstranění autovraku jeho majiteli a ten má povinnost do dvou
měsíců od doručení výzvy vrak odstranit. V případě, že majitel nebude znám, výzva se vylepí na
uvedenou dobu na vrak vozidla. Pokud tak
neučiní, může se stát, že vrak odstraní a zli-

kviduje vlastník této komunikace na náklady
majitele vraku.
Bezdomovci
Celé léto bezstarostně posedávají v parku nebo
v centru města a jediné, co je pro ně v tu chvíli
důležité, je mít na láhev alkoholu nebo krabici
vína. O to mít kde přespat nebo se občas ohřát, se
nikdo nezajímá. Později však přijde období, kdy
není kam hlavu složit a v křoví nehostinného
parku je skutečně zima. Zejména pak v noci.
A toto období je zde. K celé řadě případů, kdy se
bezdomovec nastěhoval do míst, kde hřeje nějaký
radiátor nebo podlahové vytápění, vyjížděli
strážníci zpravidla po telefonickém oznámení.
V žebříčku nejpopulárnějších míst tak jednoznačně vedou toalety jedné z místních čerpacích
stanic, kam jsou policisté nuceni vyjíždět i několikrát v průběhu noční služby. Jeden vykutálený
bezdomovec se dokonce nechal zavřít v budově
polikliniky, kde si ustlal na chodbě hned
u radiátoru. Bohužel však pro něj, bylo nutné
vyměnit povlečení na jednom z lůžek, a tak byl
nocležník odhalen ještě před půlnocí. Dalšími
oblíbenými místy jsou prostory pod schody v bytovkách, kde se nezavírají vchodové dveře nebo
staré vraky ojetých automobilů ponechané svým
majitelem na ulici, kam rozhodně nepatří.
Problémy na ubytovně
Den před silvestrem byla hlídka městské policie
přivolána na sociální ubytovnu na ulici Brněnské,
kde jeden z nájemníků B. M. již několikátý den
ve značně podnapilém stavu napadal ostatní
spolubydlící a hrubě je urážel. Ve chvíli, kdy
představitelé zákona přijeli na uvedené místo, se
tento jedinec nacházel ve stavu, kdy nebyl sám
schopen pohybu. Jelikož je tento, zpravidla každý
den podnapilý výtržník strážníkům velice dobře
znám a věděli, že peníze muž nemá již druhý den
poté, co je dostane do rukou, správně usoudili,
když rozhodli, že jej nebudou transportovat na
protialkoholní záchytnou stanici. Tím by byl
vystaven značnému riziku umrznutí cestou zpět
do místa „bydliště“ nebo by policisté přidali
starost kolegům v jiném městě. Muže nakonec
strážníci donutili ke zrychlenému přesunu ze
společné chodby domu do pokoje, ve kterém
zpravidla přebývá. Pod pohrůžkou transportu
v případě opakování se podobné situace si dal
tento výtržník říci a skutečně se ztišil. Překvapení
přišlo až po Novém roce, kdy jej strážníci
navštívili znovu, tentokrát však v ranních
hodinách, kdy ještě nehrozilo riziko vysoké
hladiny alkoholu v krvi a na památku dostal
ústřižek blokové pokuty.
Útrata
O uhrazení útraty, kterou udělal muž tmavší pleti
se společnicí s blond vlasy, kteří odešli z jedné
z místních restaurací se slovy, že se hned vrátí
a útratu zaplatí, se zasadila hlídka městské policie
dne 29. 12. 2009. Po uplynutí několika hodin, se
obsluha obrátila na strážníky se žádostí o pomoc.
Když obsluha muže popsala, hned bylo
strážníkům jasné, o koho se jedná. Policisté
začali pátrat v místních restauracích po vytypovaném muži a úspěch se dostavil. Po malé
chvíli bylo strážníkům oznámeno, opět obsluhou
oné restaurace, že je dluh uhrazený. Muž se totiž
doslechl, že se na něj dotazovala hlídka městské
policie a proto se hned vydal svůj dluh vyrovnat.
Karel Bláha,
velitel Městské policie Moravská Třebová

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

Nejprve chtěl pomoci – pak okradl bezmocného.
Vrchní inspektor z Obvodního oddělení v Moravské Třebové sdělil 19letému mladíkovi podezření
z přečinu krádež. Mladík se na počátku týdne, pár
minut po půlnoci, pohyboval na jedné z moravskotřebovských ulic. V tom uviděl na ulici
ležet bezvládně tělo. Přišel tedy blíž a povšiml si,
že vedle muže na zemi leží i francouzská hůl.
Okamžitě chtěl pomoci. Jenže když pomáhal
muži zpět na nohy, zavadil o kapsu kabátu.
V mladíkově hlavně se v mžiku zrodila „černá“
myšlenka a jal se kapsu prohledávat. Nezůstal jen
u té jedné. V další pak našel pouzdro s dioptrickými brýlemi. To přemístil do jedné ze svých
kapes. Naštěstí právě kolem jela hlídka městské
policie. V té době ležel muž opět na zemi a chlapec se nad tělem skláněl. Nezbývalo nic jiného,
než s pravdou ven. Odcizené pouzdro v hodnotě
500 korun putovalo zpět k původnímu majiteli.
Pouze na první pohled se zdálo, že mladí mají
úctu ke stáří a dokážou pomoci bezmocným
v nouzi. Závěr příběhu však hovoří o opaku. Podezřelého hocha v nejbližších dnech čeká návštěva
u soudu. Za přečin krádeže mu v případě prokázání viny hrozí až dvouleté vězení.
Hledáme podvodnici
Půjčila si několik tisíc korun. Na svoji důvěřivost
doplatila mladá žena z Moravskotřebovska.
V září roku 2008 půjčila kolegyni z práce patnáctitisícovou hotovost. Přestože žena slibovala, že
vypůjčené peníze vrátí, do dnešního dne se tak
nestalo. Nepomohly ani telefonické urgence.
Navíc osoba, která si finanční obnos převzala,
s věřitelkou přestala i komunikovat. Nezbývalo
nic jiného, než se obrátit se žádostí o pomoc na
policii. Ve věci policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
Dlužnici v případě prokázání viny hrozí až dvouleté vězení.

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Mor. Třebové bylo k 31. 12. 2009 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 806 občanů
ČR a 66 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem
je tedy v Moravské Třebové evidováno
k 31. 12. 2009 na trvalém pobytu 10 872
občanů.
Za loňský rok se v Moravské Třebové narodilo 93 dětí, zemřelo 134 občanů, přistěhovalo
se 137 obyvatel a odstěhovalo 228 osob.
Za měsíc prosinec se narodilo v Moravské
Třebové 9 dětí, zemřelo 11 občanů, přistěhovalo se 6 obyvatel a odstěhovalo 14 osob.
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Zveme Vás
do nového WELLNESS STUDIA
– CENTRUM ZDRAVÉHO STYLU
Na požádání Vám změříme v procentech
tělesný tuk, svalovou hmotu, vodu v těle,
kalcium a minerály v kostech a metabolický
věk. Sestavíme Vám individuální jídelníček
a poradíme Vám, jak regulovat svoji váhu
a udržet si ji. Součástí nabídky jsou masáže –
klasické, regenerační a sportovní. Dále
čokoládové, medové zábaly, anticelulitidové
masáže a zábaly (body wrapping). V nabídce
nechybí ani zábaly obličejové (wine therapy).
Těšíme se na Vás na Komenského ulici 64
u hotelu Morava.
Kontakt: e-mail: majbil@seznam.cz
tel.: 737 368 578

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Udánky děkuje
městu Moravská Třebová a dalším sponzorům za finanční podporu, kterou napomohli
k dosažení dobrých výsledků v uplynulém
roce 2009 kolektivu mladých hasičů pracujících v našem sboru.
Podrobnější informace o naší činnosti najdete
na www.hasiciudanky.cz

Chodil jsem jako král
„Dobrý den. Přišli jsme vám popřát do nového
roku, zazpívat vám a napsat vám požehnání na
dveře.“ To byla věta, kterou jsem jako jeden ze tří
králů opakoval při každé návštěvě domu, bytu
nebo obchodu. Ačkoli jsem musel, jako předchozí
roky, bojovat se svou pohodlností, odhodlanost
zúčastnit se Tříkrálové sbírky se mi zúročila.
Mohl jsem opět protrhnout bariéru anonymity
svých sousedů, poznat kdo bydlí v domě naproti,
podívat se, jak se jim žije, vyměnit s nimi nějaké
to pěkné slovo.

Byl jsem šťastný, když jsem se mohl zastavit na
ulici a „jen tak“ zazpívat svou koledu kolemjdoucím, aniž bych od něj očekával peněžní dar. Přání
„štěstí, zdraví a dlouhých let“ se od králů přeci
očekává. Pro mne jako pro koledníka bylo velice
přínosné a poučné nejen to dobré a vstřícné, ale
i uzavřenost, odmítnutí, nepochopení a nevyslyšení.
Setkal jsem se také s nepřijetím. Zazvonili jsme
u dveří a zpoza nich se ozvalo nevrlé: „Nechci!“
Nebo dokonce rodičovský hlas zakazující dětem,
aby mohli byť jen vykouknout z okna. Nefunkční
zvonky se staly svědky, že zde obyvatelé žijí
sami, nikoho nezvou, nikdo k nim nemůže přijít
na návštěvu, nezajímá je slovo potěšení. Míjeli
jsme mnoho do sebe stáhnutých lidských tváří,
a tak jsem uvažoval, jestli vůbec někdy zjihnou,
roztají a pousmějí se.
„Žijeme v těžké době,“ slyším hlas. Ano, žijeme
v těžké době, a právě proto jsem chodil po
koledě. Právě proto jsem procházel obdarovat
a o vzájemné obdarování prosit. Tak tedy příště
znovu…
Petr Šabaka, vojenský kaplan
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Třebovští turisté v roce 2009
Začátkem ledna hodnotili členové Klubu českých
turistů TJ Slovan na výroční schůzi svoji
uplynulou sezónu roku 2009. A že to byla sezóna
bohatá, bylo jednoznačně patrné ze zprávy,
kterou přednesl jejich předseda. Vedle řady
turistických akcí, které byly připravené pro
širokou veřejnost, probíhala vlastní činnost
odboru nepřetržitě celý rok. Každý týden byly
zorganizované jeden až dva výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí Moravské Třebové, které
využívaly všechny způsoby přesunu – pěší, na
kole, na lyžích i lodích. Mezi největší pro
veřejnost patřil již tradiční - 42. ročník
dálkového pochodu a cyklojízdy VANDR SKRZ
MALÓ HANÓ, kterého se začátkem dubna
zúčastnilo celkem 1179 evidovaných vandrovníků. Počátkem května to byl 31. ročník Hvězdicové cykloturistické jízdy do Javoříčka, s 250
prezentovanými cykloturisty. Na podzim se
uskutečnily akce určené pro děti. Velký ohlas
měla zábavná noční vycházka Bojíte se
strašidel??, kam přišlo celkem před 600 dětí se
svými rodiči a dále výlet na Cimburk Za
čertovským perníkem, který přilákal víc než 110
malých i dospělých výletníků. Ke Slavnostnímu
otevření rozhledny Pastýřky byla uspořádána
vycházková akce pro občany s celkovou účastí
cca 250 občanů našeho města. V rámci akcí
Týdne mobility pak odbor připravil výletovou hru
pro děti – Cesta na hradisko za účasti 63 dětí
s rodiči. Hlavní činnost se však v odboru KČT
odvíjela po dvou liniích. Rozhodující podíl
žákovské a dorostenecké kategorie byl zapojen
do činnosti TOM Čochtani a organizoval si vedle
základní programové nabídky i vlastní klubovou
činnost. Schůzky se konaly pravidelně každý
pátek a byly využívané vedle her i k získávání
turistických dovedností při práci s mapou,
různých tábornických a vodáckých zkušeností
a poznávání kulturních památek a zajímavostí.
Mládež svou aktivitu zaměřila zejména na
vodáckou činnost a pěší výlety. Byly sjety řeky
Morava, Mor. Sázava, Svitava, Opava i Opavice.
V letním období uskutečnili vodácký putovní
tábor po řece Hronu a pěší tábor na Pastvinách.
Na vodě bylo sjeto celkem 3540 kilometrů.
Dospělí se soustředili zejména na cykloturistiku
a pěší turistiku. Z vícedenních výletů na kole byla
projeta oblast Podorlicka, Krnovska a Ostravska.
V průběhu roku pak byly pořádány pravidelné
jedno a polodenní výlety do blízkého okolí.
Celkově se při nich odjelo 22 940 kilometrů. Při
pěších akcích byly při vícedenních výletech
navštíveny oblasti Jeseníků, Beskyd a Žďárských
vrchů a při jednodenních výletech i vzdálenější
místa jako Hostýnské vrchy, Moravský kras,
Drahanská vysočina, Chotěbořský přírodní park,
Pardubicko a řada dalších lokalit. Na těchto
výletech členové odšlapali dohromady 9975

Welen se loučí
Rokem 2009 skončí svoji činnost sdružení
výtvarníků Welen. Nebylo nadále možné z finančních důvodů provozovat galerii na Kostelním náměstí č. 1 v našem městě. Také jisté
„zestárnutí“ kolektivu a tím i ztráta nadšení pro
dobrovolnou činnost v oblasti lidové kultury,
způsobila, že nemůžeme již dál bojovat s ubíjejícími problémy. Měli jsme původně v plánu
pořádat kromě výstav i kurzy, sbírkové výstavy
(např. loutky), ale v současné ekonomické krizi
a tím způsobeném nezájmu to nelze. Takže,
omlouváme se všem, kterým se naše výstavy
líbily, všem, kteří se jich i zúčastňovali (MT
SALON), že pokračování již nebude.
S přáním všeho dobrého v roce 2010 se
loučí Welen

kilometrů. Nezůstala však opomenuta ani
lyžařská turistika při výletech v okolí a dvoudenním zájezdu na Žďárské vrchy. Na běžkách
se ujelo celkem 1238 km Vedle této sportovně
turistické aktivity však byl zabezpečena i pracovní činnost související s údržbou a obnovou
turistických značených cest jak pěších, tak i cyklistických. Bylo obnoveno značení na 34 km

cest v Moravskotřebovském regionu v rozsahu
7 pracovních dní a revize s dílčími opravami
cyklotras v délce 408 km na území celého svitavského okresu. Tato činnost si vyžádala 14 pracovních dnů. Vedle toho se konají i pravidelná
setkání v klubovně odboru, kde se upřesňují
měsíční programy činnosti, promítají obrázky
z cest a slaví různá životní jubilea, při kterých se
soudržnost kolektivu dále prohlubuje. A že třebovští turisté nejsou nějakým uzavřeným spolkem dokazuje i trvalá informovanost široké
veřejnosti jak v městském Zpravodaji, tak i ve
vývěsní skříňce a v poslední době i na vlastních
webových stránkách. Ke všem akcím byli všichni
zájemci o společný aktivní pobyt v přírodě zváni.
A tato pozvánka platí i pro novou sezónu v roce
2010.
Ing. Josef Schneeweiss

Program činnosti KČT
Neděle 7. 2. - Zájezd do zimní Bratislavy.
Poznávací zájezd na prohlídku pamětihodností slovenského hlavního města. Odjezd
v 7.00 hod od autobus. nádraží. Přihlášky
u L. Weinlicha, tel 603 733 322, nebo v prodejně květin. Jízdné: pro členy KČT 500 Kč,
pro ostatní 600 Kč.
Středa 10. 2. - Přátelské posezení v klubovně od 19.00 hod. Budou ještě vybírané
členské příspěvky pro rok 2010, projednán
program na březen a další aktuální záležitosti.
Sobota 13. 2. - Na běžkách nebo pěšky
Hřebečským hřebenem po trase z Třebovic
– Anenskou Studánku – Helvíkov a Udánky
do Mor. Třebové v délce cca 17 km. Odjezd
vlakem z Mor. Třebové v 6.52 hod. Sraz na
nádraží v 6.40 hod. Svačinu s sebou !!!
Sobota 20. 2. - Na běžkách (příp. pěšky)
Z Jevíčka přes Lípu.
Sraz zájemců v 6.40 hod. na nádraží ČD,
odjezd v 6.53 hod. do Jevíčka. Trasa z Jevíčka přes Zadní Arnoštov a Lípu v délce cca
18 km. Svačinu s sebou !!!
Sobota 27. 2. - Výlet na běžkách přes
Kozlovský vrch
Sraz zájemců na nádraží ČD v 6.40 hod.,
odjezd v 6.52 hod do České Třebové. Výlet
bude upřesněn podle aktuálního stavu
sněhové pokrývky v daném prostoru.
Akce lyžařského charakteru budou upřesněné podle stavu sněhové pokrývky v našem okolí na výroční schůzi 10. 2. 2010.
V únoru budou uskutečňované pravidelné
středeční odpolední vyjížďky na běžkách,
příp. vycházky do blízkého okolí. Sraz ve
13.00 hod. u autobus. nádraží na Komenského ulici. Bližší informace u MUDr.
Doleželové na tel. 461 316 755.
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pro děti
4. 2. čtvrtek

Zimní příhody včelích medvídků
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních
večerníčků.
Tentokrát jejich dobrodružství ožívají uprostřed zasněžené louky. Spolu se svými
kamarády Housenkou, Motýlem a krásnou Beruškou překonávají nástrahy hladového
Pavouka i strašidelného Pučmelouda.
Uvádí divadlo KRAPET Praha, hudba: Petr Skoumal, texty písní: Zdeněk Svěrák,
určeno pro MŠ a I. st. ZŠ.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30,-

KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

divadlo
23. 2. úterý

Alan Ayckbourb – Aby bylo jasno
Mladý pár Ginny a Greg, se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily
a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj vztah s Filipem, jejím bývalým šéfem
a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí, že jsou to Ginnyni rodiče.
Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny nepsala adresu milence na krabičku
od cigaret, kdyby Greg nenašel pod postelí ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku,
všechno by bylo fajn. Takhle ale všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen
tak nezapomenou. Díky tomu vzniká zápletka, která je zárukou jiskrné zábavy.
Hrají: Dana Homolová, Jan Rosák, Otto Kallus a Veronika Nová.
19.00 hod., kinosál KS, vstupné: 190,-

Litomyšl
4. 2. 2010 od 19.30 hod./Evropské školicí
centrum
Ro©kování s Jiřím Černým – Janis Joplin
Setkání s hudebním publicistou a kritikem
J. Černým nad deskami legendární zpěvačky.
Do 28. 2. 2010/Dům U Rytířů – Městská
galerie Litomyšl
Výstava: Juraj Jakubisko
Výstava výtvarných děl světoznámého
filmaře J. Jakubiska.
26. 2. 2010 od 20.00 hod./Music Club
Kotelna
Koncert skupiny Znouzectnost
Svitavy
7. 2. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Koncertní sezóna 2009/10: Zjasněná noc
Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla
Šmoka
Choreografie: Pavel Šmok
9. 2. 2010 od 19.00 hod./Fabrika
Honza a František Nedvědi s kapelou
Koncert
16. 2. 2010 od 20.00 hod./Fabrika
Hudební kavárna: Jazz Efterrätt
Koncert hudební formace, která ve svém
repertoáru spojuje prvky jazzu, funky, blues
i latiny.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
6. 2. 2010 od 20.00 hod./Divadelní klub
Sunshine
Koncert české rockové kapely
11. 2. 2010 od 18.00 hod./Tylův dům
Nejúspěšnější sportovec roku 2009 regionu
Svitavska
Slavnostní večer uvede R. Šilhan, vystoupí
H. Zeťová, D. Deyl, artistická show Marta
a mažoretky Tylova domu
23. 2. 2010/Tylův dům
Trio Nété
Koncert kytarového tria.
Vysoké Mýto
7. 2. – 14. 3. 2010/Regionální muzeum
Výstava: Stromy jako domy
Stromy jako domy či obydlí nejen zvířátek,
ale i různých druhů hmyzu, ptáků a savců.
20. 2. 2010 od 20.00 hod./Městský klub
Vlasta Třešňák a Band
Koncert
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KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí

DukuDuku

music dance club
února

6. Fernet Stock Dance Party – dj Shirak 50,12. Sepultura revival, X-core, Bethrayer, Postmortem 100,13. Valentýnská Disco Party – dj Maty 50,19. KOOGI &
70,EROTIC HOT NIGHT
20. dj Juri
50,26. TLESKAČ
února

10. 2. středa
Vyfič
Bliss má ráda rock a její život v americkém
maloměstě kdesi v Texasu stojí za dvě věci.
Matka jí nutí do příšerných soutěží krásy, na
nichž si načančané slečinky nepřejí nic než
světový mír, uhihňaný spolužačky jsou na pěst
a brigáda servírky taky není nic moc. Jednou
však s kámoškou narazí v sousedním městě na
drsný závody na kolečkových bruslích a její život
se rozjede na plný obrátky…

února

na kámen... Ve filmu uvidíme Ashtona Kutschera
a Anne Heche, kterou znáte z televizního seriálu
Muži na stromech. Režie: David Mackenzie, dále
hrají: Anne Heche, Margareta Levieva aj.
19.00 hod., komedie, USA, titulky, přístupný od
15 let, 97 min., vstupné: 70,-

února

1. 2. pondělí
Dvojka
Pětiletý vztah staršího Michala a Veroniky dospěl
na rozcestí. Zatímco on už v mysli plánuje děti
a rodinu, ona cítí, že ještě nic nezažila a chce se
bavit. Žijí vedle sebe, aniž by spolu skutečně
byli. Pod tlakem hádek a strachu z rozchodu
vymyslí Michal pro Veroniku tajemnou dovolenou. Od začátku je ale všechno jinak, než si to
pečlivý Michal připravil a Veronika dává najevo
zklamání. Cesta po Skandinávii a situace, do
kterých je staví, jim samým a jejich soužití
nastavuje zrcadlo. Všechno se zdá být jen
potvrzením toho, že by už spolu neměli být.
Setkání se Šimonem, dobrodruhem a zlodějíčkem
věčně na cestách, dá jejich životům i jejich
vztahu nečekanou reflexi a posune je dál.
Režie: Jaroslav Fuit, hrají: Jakub Wagner,
Kristýna Fuitová-Nováková, David Máj aj.
19.00 hod., roadmovie/drama, ČR, přístupný od
12 let, 89 min., vstupné: 70,-

panák Fernet – 20 Kč, koktejl Acapulco – 50 Kč

METAL HARDCORE NIGHT III

panák Becherovka – 25 Kč, koktejl Chi Chi – 50 Kč
FOUNDATION vol.5

8. 2. pondělí
Samec
Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít...
Lehká komedie o notorickém svůdníkovi, který si
vybírá zkušenější partnerky. Nikki (Ashton
Kutscher) si je velmi dobře vědom svých kvalit
a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě
vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu, na
kterou se podívá.
Nejčastěji ale používá svého šarmu u dobře
situovaných žen, které mu dokáží poskytnout
dostatečný komfort, luxusní dárky a moře sexu.
Ženy se s ním cítí mladšími, atraktivnějšími
a spokojenějšími. Jednoho dne však padne kosa

února

27.

února

3. 2. středa
Můj život v ruinách
… aneb moje velké řecké léto. V okouzlující
romantické komedii najde turistická průvodkyně
Georgia (Nia Vardalos – hlavní hvězda komedie
Moje tlustá řecká svatba) sama sebe i opravdovou
lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká.
Americká profesorka historie, která nemá štěstí
ani v lásce ani v práci, se rozhodne vydat do
Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé
kouzlo života, neboli “kefi”, jak tomu Řekové
říkají. Možná je třeba, jen otevřít oči a vnímat
opravdové krásy života.
Režie: Donald Petrie, dále hrají: Richard
Dreyfuss, Alexis Georgoulis, Rachel Dratch aj.
19.00 hod., romantická komedie, USA, titulky,
přístupný, 95 min., vstupné: 65,-

února

legenda české dnb scény

Gildor+MC Procter, Murte,
Crazitch, King Natty Pete

(topless, strip, lesbishow)

panák Jägermeister – 30 Kč, koktejl Sex on the beach – 50 Kč

Mega Ska Party

předpr. 120/140,Ska’N’Daal, dj Dr. Boston
Oldies Party s djs Company

panák Jim Beam – 30 Kč, koktejl Highball – 50 Kč

50,-

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

www.dukuduku.cz
Režie: Drew Barrymore, hrají: Ellen Page,
Kristen Wiig, Drew Barrymore aj.
19.00 hod., komedie, USA, titulky, přístupný,
vstupné: 65,-

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

15. 2. pondělí
Arthur a Maltazardova pomsta
Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází
Luc Besson s pokračováním příběhu o malém
Arthurovi – ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA. Tentokrát se Arthur vydá do říše
Minimojů zachránit princeznu Selenii, které hrozí
nebezpečí. Podívaná pro malé i velké s českým
dabingem. Můžete se těšit na Zlatu Adamovskou jako babičku, Matyáše Valentu jako
Arthura, Zuzanu Norisovou jako Selénii,
Sámera Issu jako Replaye, Miroslava
Táborského jako tatínka, Tomáše Juřičku jako
Maxe a další.
17.00 hod., rodinný/animovaný, Francie,
přístupný, vstupné: 70,-

aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici
v čele s Vincem Vaughnem, takže lze očekávat,
že si jejich utrpení budete náležitě užívat.

17. 2. středa
Twilight sága: Nový měsíc
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji
málem stál život, chystá se s Edwardem a jeho
rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou
náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled
na čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až
příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino bezpečí
opustit městečko Forks. To však Belle zlomí
srdce. Už se zdá, že se ze svého smutku nikdy
nedostane, ale nový smysl života překvapivě
nachází v nezodpovědném chování a stále
hlubším přátelství s Jacobem Blackem.
Nebezpečí však na ni stále číhá v různých
podobách.
Režie: Chris Weitz, hrají: Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner aj
17.00 hod., thriller/romantický/horor/fantasy,
USA, titulky, přístupný od 12 let, vstupné: 65,22. 2. pondělí
Trable v ráji
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék
na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když váš
vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit
v peklo na Zemi. V tomhle nezáviděníhodném

Režie: Peter Billingsley, dále hrají: Jon Favreau,
Kristen Bell, Malin Akerman aj.
19.00 hod., komedie, USA, titulky, přístupný od
12 let, vstupné: 65,24. 2. středa
Stínu neutečeš
Řehoř si žije spokojeně. Jeho žena Evženie ne. Po
šedesáti letech manželství přichází osmdesátiletá
Evženie za svou vnučkou – právničkou Katkou se
žádostí, aby jí pomohla rozvést s pětaosmdesátiletým manželem Řehořem. Katka je šokována
babiččiným rozhodnutím i její tvrdostí a neústupností. Co se muselo stát ve vztahu
prarodičů, že to ani celá desetiletí nezahladila?
Katka nechce rozbít svou milovanou rodinu
a pokusí se rozluštit babiččin důvod. Odkryje
dramatickou minulost vlastní rodiny, ale tajemství prarodičů pro ni zůstane neodhaleno.
Babička riskuje ztrátu vnučky a pravdu jí zatají,
tíhu dávné viny nechce přenést na další generaci.
Sama se pokusí s minulostí vyrovnat a smířit.
A Řehoř? Ochrání ho Katka?
Režie: Lenka Kny, hrají: Jaroslava Adamová,
Pavel Landovský, Helena Dvořáková aj.
19.00 hod., drama, ČR, přístupný, 102 min.,
vstupné: 65,-

2009

SSportovec
portovec rroku
oku
Města
Moravská
Třebová
M
ěsta M
oravská T
řebová
Sport je permanentní záležitostí pro každého, kdo se mu věnuje, bez ohledu na výkonnostní úroveň. Existuje prokazatelně
dost indicií, které napovídají, jak sportovcům ten jejich sport učaroval. V našich městských podmínkách nikdo nedělá sport
pro slávu, ani pro peníze. Ale každého potěší, stane se mohutným inspiračním podnětem k další aktivitě, když jej kdokoliv
u jakékoliv příležitosti pochválí. Mohou to být životní jubilea, nové rekordy, mistrovské aj. tituly…
Ano, opět jde o již tradiční anketu Sportovec roku, pořádanou ve městě už od roku 1996. Sportovní oddíly navrhly své
kandidáty, nyní jste na „tahu“ vy, občané města. Projevte názor, který sportovní počin – ze schválených nominací – zaslouží
největší uznání a má být oceněn. Na kontaktních místech i v únorovém MTZ naleznete anketní lístek, který vyplněný můžete
vhodit do konce března do jednoho z hlasovacích boxů, umístěných na nám. T. G. M. ve vestibulu radnice, v informačním
turistickém centru a v Občanském informačním centru na ulici Olomoucké. Hlasovat můžete v následujících kategoriích:

Nejlepší sportovec - kategorie mládeže
u
u
u
u
u
u
Nejlepší sportovec - kategorie dospělých
u
u
u
Nejlepší trenér - funkcionář
Nadto budou vybrány sportovní osobnosti roku a oceněn nejlepší sportovní výkon roku. Vyplněné hlasovací lístky budou po
skončení ankety slosovány o zajímavé ceny (poukázka na nákup sportovního zboží, permanentka do aquaparku). K slavnostnímu
vyhlášení dojde v měsíci dubnu v sále ZUŠ na zámku.

zde odstřihnout

Sportovec roku Města Moravská Třebová 2009

Hlasovací lístek
Hlasování probíhá do konce března 2010.

Aby byl hlasovací lístek platný, zatrhněte v každé kategorii pouze jedno jméno!
Neplatné hlasovací lístky budou vyřazeny

Sportovec roku – kat. mládež
o
Lukáš Kolouch (1991)
- travní lyžování
o
Václav Mačát ml. (1999)
- travní lyžování
o
Nikola Pařilová (1994)
- atletika
o
Aneta Rotterová (1996)
- cyklistika

Sportovec roku – kat. dospělí
o
Jiří Kadidlo (1972) - cyklistika
o
Mgr. Iva Kodešová (1973) - tenis
o
Libor Blaha (1977) - motokáry, Autoklub
o
Miroslav Koláček (1980) - lední hokej
o
Michal Paděra (1985) - turistika
o
Mgr. Bedřiška Schneiderová (1965)
- cyklistika
o
Jaroslav Plch (1968) - ASPV

Nejlepší trenér, funkcionář
o
Pavel Kršňák (1964)
- hokej
o
Mgr. Daniel Mačát (1970)
- travní lyžování
o
Zdena Marečková (1959)
- atletika
o
Jaromír Štaffa (1966)
- fotbal

Jméno a příjmení hlasujícího: ..................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................
Tel.: ............................................................................................................................

u
u

u

Která z hvězd sportovního nebe zazáří?

u
u
u
Seznam navržených v anketě Sportovec roku 2009 (14. ročník ankety)

Mládež u
u
u
u
u
u
Kolouch Lukáš (1991), travní lyžování
Závodník TJ Slovan Moravská Třebová. Patří už od r. 2005
k absolutní žákovské světové špičce v lyžování na trávě. Vítěz
seriálu žákovského poháru FIS. Od roku 2007 je oporou
juniorského reprezentačního družstva ČR a svými výkony se
probojoval i do světové špičky mezi dospělými lyžaři. V roce
2008 se stal absolutním vítězem celkové klasifikace Světového poháru juniorů. Četné úspěchy si připsal i v roce 2009:
trojnásobný Mistr ČR ve slalomu, v obřím slalomu i v superobřím slalomu, 2. místo v celkové klasifikaci juniorů
v nejvyšší domácí soutěži - Českém poháru, 8. místo na
Mistrovství světa v Rakousku v superkombinaci, 8. místo na
juniorském mistrovství světa ve slalomu, 8. místo na juniorském mistrovství světa v superobřím slalomu a 10. místo
v celkové klasifikaci Světového poháru mezi muži.
Mačát Václav ml. (1999), travní lyžování
Závodník TJ Slovan Moravská Třebová. V závodní sezóně
2009 patřil k nejlepším v rámci seriálu mezinárodních závodů
žákovského poháru FIS. Dosáhl na 3. místo, přes dvouroční
věkový handicap na soupeře. Na MČR získal v žákovské
kategorii 3. místo v superobřím slalomu, resp. čtvrté ve slalomu. V celkovém pořadí Českého poháru získal druhou pozici.
Pařilová Nikola (1994), atletika
Nikola patří k významným oporám atletického klubu
Moravské Třebové. K tréninku i závodům, ať už za AK
nebo za školu, přistupuje velmi zodpovědně, je příkladem
pro ostatní sportovce/atlety. V nominaci se prosazuje již
popáté (nepřetržitě od r. 2005), absolutním vítězem se stala
v letech 2005 a 2007. Její úspěchy: halová mistryně
republiky ve skoku vysokém v kategorii starších žákyň,
reprezentantka ČR - vítězka mezistátního trojutkání ČR
„A“, ČR „B“ a Slovensko, vítězka European kids athletic
games 2009 v Brně ve skoku vysokém, krajská přebornice
ve skoku vysokém (170 cm), členka družstva starších žákyň
(3. místo v celostátní soutěži Pohár rozhlasu a 3. místo
celostátního atletického čtyřboje).
Rotterová Aneta (1996), cyklistika
V roce 2009 se zúčastnila seriálu Cykloman mezi dospělými. Skončila na 2. místě v kategorii Z1. Je studentkou
moravskotřebovského Gymnázia.

Dospělí u
u
u
u
u
u
Kadidlo Jiří (1972), cyklistika
Skvělý cyklista, svou tréninkovou dřinu proměnil v zisk
titulu absolutního Cyklomana 2009 - nejvšestrannějšího
cyklistu města.
Kodešová Iva, Mgr. (1973), tenis
Vyhrála všechny zápasy v krajských přeborech v kategorii
dospělí a veteráni. Obsadila 4. místo, celkově nejlepší
výsledek za posledních deset let. V anketě se prosazuje již
potřetí. V letech 2005, 2007 coby trenérka mládeže a organizátorka tenisové školy. Poprvé nyní jako úspěšná hráčka
TK TJ Slovan v regionální soutěži.
Blaha Libor (1977), motokáry, Autoklub
Dlouholetý zkušený motokárový závodník, startující v nejvíce obsazené kategorii dospělých jezdců FC Junior, kde
v letošním roce v mezinárodním pohárovém seriálu Hobby
Cup dosáhl medailového umístění na 3. místě jako nejlepší
z našich závodníků.

Koláček Miroslav (1980), lední hokej
Odchovanec olomouckého hokeje. Do místního hokeje
nastoupil na hostování, později realizoval přestup z Uničova
a působí tu již šestým rokem. Patří k absolutní špičce hráčů
v kraji. Již roky vévodí kanadskému bodování v našem
klubu a v současnosti i v Pardubickém kraji. Absolutně pohodový a bezproblémový hráč, na ledě jde svým přístupem
příkladem svým vrstevníkům a hlavně mladším hráčům.
Paděra Michal (1985), turistika
Dlouholetý aktivní člen odboru turistiky TJ Slovan. Jeho
doménou je oblast vodní turistiky - aktivně připravuje hry
pro členy oddílu a nové členy učí vodáckým dovednostem.
Je jedním z trojice v ČR, který získal v roce 2009 v Rakousku licenci Cvičitel vodní turistiky. Iniciátor Dětského
Vandru (součásti Vandru skrz Maló Hanó). Zřetelný je
i jeho podíl na dalších oblíbených akcích odboru (noční
vycházka pro rodiče s dětmi „Bojíte se strašidel“, vícedenní
zájezdy pro členy odboru turistiky do různých koutů naší
vlasti).
Schneiderová Bedřiška, Mgr. (1965), cyklistika
Všestranná sportovkyně se v posledních letech výrazně prosazuje zejména v cyklistickém seriálu Cykloman, v němž
nemá ve své věkové kategorii de facto konkurenci. Jako
pedagožka tělesné výchovy a sportu dělá dlouhodobě mnoho pro propagaci této záslužné lidské aktivity. V nominaci
nejlepších sportovců je již potřetí (2002, 2005, 2009).
Plch Jaroslav ( 1968), ASPV
Dlouholetý cvičitel mládeže, věnuje se převážně netradičním sportům. Předseda ASPV Moravská Třebová a předseda Regionálního centra sportu pro všechny (Svitavy).
V září 2009 získal primát na MČR v ringu (kategorie
dvojice muži) a současně bronzovou medaili v kategorii
smíšených trojic.
u
u
u
Trenér, funkcionář

u
u
u

Kršňák Pavel (1964), lední hokej
Dřívější předseda oddílu, stojící za boomem tohoto sportu
ve městě po roce 2000. V současnosti vrcholný manager
A týmu dospělých, který už podruhé útočí na krajský primát.
Mačát Daniel, Mgr. (1970), travní lyžování
Trenérem lyžařského oddílu TJ Slovan Moravská Třebová
je od roku 1991, šéftrenérem reprezentace ČR, družstev
juniorů, mužů i žen. České lyžaře na trávě dovedl už k 15
titulům mistra světa a k 37 zlatým z juniorského světového
šampionátu. Třikrát také zvítězil v celkovém hodnocení
Světového poháru družstev (2001, 2004, 2006). Úspěchy
v roce 2009: řídí nejvýraznější výkony lyžařů ČR a TJ
Slovan (včetně L. Koloucha, V. Mačáta ml.). V anketě je
jeho nominace již pátá, zcela zasloužená (2001, 2003,
2005, 2007, 2009). V roce 2003 se stal absolutním vítězem.
Marečková Zdenka (1959), atletika
Trenérka oddílu atletiky TJ Slovan M. Třebová od r. 1988.
Její svěřenkyní je všestranně úspěšná Nikola Pařilová.
Družstvo starších žákyň AK obsadilo pod jejím vedením
3. místo v ČR v Poháru rozhlasu i v Atletickém čtyřboji.
Úspěšná učitelka tělesné výchovy i v jiných sportovních
odvětvích.
Štaffa Jaromír (1966), fotbal
Nyní hlavní trenér starší přípravky ve fotbale, v roce 2009
vyhrál s týmem mladší přípravky krajský přebor Pardubického kraje.
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Duhový Labyrint
Občanské sdružení Duhový Labyrint vás
zve na relaxační cvičení s prvky Čchi
kungu a jógy jednoduchá a fyzicky
nenáročná cvičení pro
všechny věkové kategorie
v Moravské Třebové –
pravidelně: pondělí od
1 0 . 0 0 - 11 . 0 0 h o d . ,
středa a čtvrtek od
18.30-19.30 hod. V prostorách centra Labyrint - Kostelní nám.,
č.1 – Latinská škola – 1. patro. S sebou
pohodlné oblečení, přezutí a pití !!!
Podrobné informace o všech akcích
na: tel: 737 105 303, 776 680 759,
e-mail: duhovylabyrint@centrum.cz,
web: http://duhovylabyrint.ic.cz nebo na
plakátcích (městská knihovna a turistické
centrum).
Plánované akce o. s. Duhový Labyrint
na rok 2010
Pravidelně: relaxační cvičení s prvky
Čchi kung a jógy – 3x týdně (Po, St, Čt).
Ve spolupráci s paní Hanou Dosedělovou,
muzikoterapeutkou hudební hodiny pro
děti: každá středa Flétničky, pátek
Bubínky, sobota Loutkové divadlo. Pro
dospělé: relaxační klub – Tibetské mísy.

Součástí expozice je i tzv. haptická výstava,
soubor odlitků určený k dotýkání

Komise památkové péče
vyhlašuje 12. ročník fotosoutěže

Moravská Třebová
– jak ji neznáme
Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho
města novými pohledy, v proměnách času
a za rozmanité hry světel nebo ročních
období. Prioritní je obsah (neotřelost)
snímku, umělecká kvalita odvozená (dle
ambicí autora).
Lze využít i letošního tématu Dnů
evropského dědictví „Památky v přírodě“.
Vítány budou rovněž reportážní snímky
zachycující prostý život ve městě.
Zúčastnit se mohou fotoamatéři i profesionálové z Moravské Třebové i odjinud.
Snímky o rozměru minimálně 13 x 9 cm barevné i černobílé - odevzdávejte do 31.
srpna 2010 v kanceláři muzea. Lze využít
i barevného tisku.
Odborná porota vyhodnotí tři nejlepší
autory, kteří budou vyhlášeni a oceněni
na vernisáži ke Dnům evropského dědictví. Snímky tří vítězů budou ponechány v archívu muzea.
Zachyťte i vy neopakovatelé okamžiky,
prchavou krásu našeho města.
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Jednorázové akce:
Únor 2010 - Taneční seminář – Afro
tanec
Jarní prázdniny 22. - 28. 2. - Music
Workshop a jiné aktivity pro dospělé
i děti:
1) výroba dešťové hole a jiné akce pro
děti i dospělé
2) labyrint v terénu, tříhodinová akce
3) loutkové divadlo – zahajovací akce
k následným pravidelným klubovým
schůzkám – pro děti
4) rukodělné techniky – textil, tříhodinová akce
5) výtvarné techniky – malování mandal,
intuitivní kresba – 2x tříhodinová akce –
pro děti, pro dospělé
Vzdělávací a osvětové akce a besedy
Klubů
Pro dospělé: témata: zdravá výživa,
alternativní medicína, aromaterapie,
hudba přírodních národů, Hopi oheň,
prevence kriminality a ochrana (ve
spolupráci s Měst. policií) – matky,
senioři, další zájemci z řad široké
veřejnosti
Pro děti i mládež: soutěže – výtvarné,
sněhové výtvory, nejhezčí mandala, …
Další plánované aktivity: koncerty
alternativní hudební scény ve spolupráci
s Poštovkou, bubeníci, Didgeridoo,
Alikvótní zpěv a hudba, Tibet. mísy a jiné
netradiční hudební a nástroje. Výstavy
výtvarné, fotografické, šperky, keramika i jiné (díla dospělých i dětí, mládeže).
Literární klub pro mládež i dospělé.

• POZVÁNKA (Gymnázium)
5. 2. 2010 se koná Reprezentační ples
Gymnázia Moravská Třebová v jídelně
Hedvy, začátek ve 20.00 hod. - předprodej
lístků RNDr. Pavel Hartl, zástupce ředitele
gymnázia.
Zveme Vás na tradiční ples s bohatou
tombolou, k tanci i poslechu hraje SLZA
Petra Křivinky Boskovice.
Starosti nechte doma a dostavte se pouze
s dobrou náladou.
výbor SRPŠ a vedení školy

• PŘEDNÁŠKA
Velitel VSŠ a VOŠ MO ve spolupráci
s Oddělením kvality života pořádá přednášku s besedou s plk. gšt. Ing. Pavlem
SKÁLOU na téma: Geografické zabezpečení AČR.
Přednáška je určena žákům 3. a 4. ročníku.
Jsou zváni také zájemci z řad žáků 1. a 2.
ročníku, zaměstnanců školy, vojenských
důchodců a občanů města. Přednáška se
bude konat dne 10. 2. 2010 od 16.00 do
17.30 hod. v budově sálu Na Písku.

• POZVÁNKA na ples
Českomoravský odborový svaz pracovníků
školství, základní organizace při Základní
škole Moravská Třebová, Čs. armády 179,
okres Svitavy Vás co nejsrdečněji zve na
SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná
v sobotu 13. 2. 2010 v prostorách
moravskotřebovského zámku od 19.30
hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina D-KLIPT. Bohatá tombola a občerstvení
zajištěny.

• POZVÁNKA (SPKD Boršov)
Kulturní dům v Boršově si Vás dovoluje
pozvat v sobotu 27. 2. od 14.00 hodin na
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
a večer potom na OBECNÍ PLES aneb
TRUBIČKOVÝ BÁL, který se koná od
20.00 hodin. Předtančení – skupina irských
tanců FIACH BÁN z Olomouce, bohatá
a pestrá tombola a samozřejmě trubičky paní
Škotové. Hraje DOMINO pana Beyera.
Vstupné 50 Kč. Vstupenky a informace od
1. února v prodejně Večerka Slíva v Boršově.
Informace rovněž na adrese www.spkdborsov.estranky.cz.
Na Vaši návštěvu se těší přátelé KD,
boršovští hasiči, fotbalisti a myslivci.
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Lékařská služba první pomoci
ve stomatologii v Pardubickém
kraji (Rok 2010 – 1. čtvrtletí)
LSPP ve stomatologii pro území okresů Ústí
nad Orlicí a Svitavy
organizuje Česká stomatologická komora,
Oblastní stomatologická komora se sídlem
v Litomyšli.
provozní doba: so, ne, svátky 8 – 11 hodin
Střídají se zubní lékaři ve svých ordinacích
z území okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy,
přičemž toto území je rozděleno na čtyři níže
uvedené oblasti:
Rozpis služeb pro únor – oblast
Vysoké Mýto – Choceň – Česká Třebová –
Ústí n. O.
6. – 7. 2.
MUDr. Radim Podgorný, Vysoké Mýto, Gen.
Závady 116, tel. 465423957
13. – 14. 2.
MUDr. Dana Polzerová, Ústí nad Orlicí,
Třebovská 140, tel. 465524087
20. – 21. 2.
MUDr. Ludmila Zapletalová, Ústí nad Orlicí,
Smetanova 1390, tel. 465524126
27. – 28. 2.
MUDr. Milena Nekůžová, Ústí nad Orlicí, Na
Štěpnici 999, tel. 465525210

Přehled lékařské služby první pomoci

lékárna

jen při OD Kaufland

lékárna

jen při OD Kaufland

Rozpis služeb pro únor – oblast
Lanškroun – Letohrad – Králíky –
Žamberk
6. – 7. 2.
MUDr. Vlasta Karásková, Letohrad, U Dvora
815, tel. 465620358
13. – 14. 2.
MUDr. Zdeňka Kobzová, Lanškroun, 5. května 2, tel. 465322897
20. – 21. 2.
MUDr. Helena Krčálová, Žamberk, nám. Gen.
Knopa 837, tel. 465676824
27. – 28. 2.
MUDr. Miroslav Mareš, Žamberk, nám. Gen.
Knopa 837, tel. 465613103
Rozpis služeb pro únor – oblast
Litomyšl – Polička
6. – 7. 2.
MUDr. Michal Teplý, Litomyšl, kpt. Jaroše
404, tel. 461612733
13. – 14. 2.
MUDr. Vladimíra Hebltová, Sloupnice 188,
tel. 465549236
20. – 21. 2.
MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137,
tel. 461615402
27. – 28. 2.
MUDr. Leona Kašparová, Polička, Janáčkova
523, tel. 775724524

So,Ne,sv.

Rozpis služeb pro 1. čtvrtletí – oblast
Svitavy -Moravská Třebová
6. – 7. 2.
MUDr. Iva Bisová, Moravská Třebová,
Svitavská 325/36, tel. 461352210
13. – 14. 2
MUDr. Miroslav Čížek, Brněnec 40,
tel. 461523150
20. – 21. 2.
MUDr. Petr Doležal, Svitavy, U Stadionu
1207/42, tel. 461532253
27. – 28. 2.
MUDr. Marta Dvořáková, Svitavy, nám.
Míru 37/63, tel. 461531412
Pravidelný rozpis služeb najdete také na
stránkách města www.moravskatrebova.cz
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Od 12.1.2010 do 30.1.2010

9:00 - 13:00

Město Jevíčko

10 - 06 hod.
bude zajišťovat město Hlinsko v Po-Pá 18 - 22 hod., So,Ne,sv. 10 - 19 hod. Od 1.2.2010 bude zajišťovat
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K výročí narození Dionysia Friedricha Strauße
Příznivci výtvarného umění našeho regionu jistě
znají umělce působící v Moravské Třebové.
V současné době je to paní H. Horská, pan
F. Žáček, umělecký tiskař pan J. Mauler, pan
M. Němec a do nedávné doby F. Strážnický.
Z dřívějších místních německých výtvarníků,
z nichž někteří museli po válce nedobrovolně
odejít, to byli pan J. Lidl, R. Mather, H. Hodiener, H. Flögl, G. Tauschinsky, z Křenova
pocházející můj přítel E. F. P. Kügler a z dřívější
doby, ještě za monarchie, křenovský E. Kasparides. Proč to píši?
Chtěl bych připomenout, pravděpodobně pro naše
spoluobčany málo známého, malíře pocházejícího z našeho města, který má v únoru významné
výročí. Před 350 lety, 17. 2. 1660 se v Moravské
Třebové narodil Friedrich Strauß. Jeho otec byl
malířem a syn po něm zdědil malířský talent. Po
školním vzdělání odešel na studia do Olomouce,
kde studoval filozofii. Roku 1682 vstoupil do
premonstrátského kláštera Hradisko v Olomouci,
kde přijal řádové jméno Dionysius. Po skončeném noviciátě studoval Strauß bohosloví na
Hradisku a po pěti letech, 24. května 1687, byl
vysvěcen na kněze. Po vysvěcení měl dále
studovat teologii, ale představení řádu rozhodli

jinak. Dali ho do učení k malíři a děkanu
augustiniánů v Olomouci Lublinskému, který byl
žákem Škréty. Do Lublinského malířské dílny
chodil v letech 1688 – 1691. V roce 1691 ho řád
vyslal na zdokonalení jeho malířského umění do
Itálie. Olomoucký biskup Karl von Liechtenstein
na jaře roku 1691 odjel se svým doprovodem do
Říma a mladý Strauß dostal možnost se k nim
připojit. Za svého pobytu v Itálii Strauß své
umění dále rozvíjel v Římě, Neapoli a Benátkách.
Po třech letech se na podzim roku 1694 vrátil na
Hradisko. V těch letech řád dokončoval novostavbu kláštera do podoby, jak ho vidíme dnes.
Řád stavěl i zámek v Šebetově. Po dostavbách
bylo třeba vyzdobit interiéry budov, k čemuž
významnou měrou měl přispět i náš malíř. Strauß
se po návratu z Itálie pustil s velkou chutí do
práce, které měl tolik, že mu klášter byl nucen
vydržovat výpomocného malíře. Strauß maloval
oltářní obrazy, např. sv. Norberta pro Sv. Kopeček z roku 1694, oltářní obraz v Konici, dále
závěsné obrazy, fresky, návrhy rytin, vše hlavně
na Hradisku, v Šebetově i jinde. Ani restaurátorství mu nebylo cizí. Léta 1692 – 1706 byla jeho
nejplodnější. Od roku 1706 nevíme o Straußovi
nic a až v roce 1709 se dovídáme, že vážně

onemocněl. Byla to pro něj pohroma, protože
mu částečně ochrnuly ruce. S velkým malováním
byl konec, léčil se v Praze a Karlových Varech.
Po návratu z léčení žil většinou v Šebetově, kde
ještě namaloval, ale s velkými obtížemi, obrazy
v kapli sv. Anny. Poslední malé obrázky
namaloval v roce 1713. Tím skončil svoji
malířskou tvorbu. Dále byl činný pro svůj řád už
jen jako umělecký poradce. Dionysius Friedrich
Strauß zemřel v klášteře Hradisko v Olomouci
17. června 1720.
Strauß byl v lednu 1695 v Moravské Třebové,
kde navštívil hrob svého otce, který zemřel v roce
1692. Prý si z jeho pozůstalosti vybral různé
malířské potřeby, jež mu pak přivezla jeho sestra.
Pak pravděpodobně navštívil rodnou Třebovou,
když jel do Prahy a do Karlových varů na léčení,
protože kratší cesta z Olomouce do Prahy nevede.
Ale to už je jen moje úvaha.
Milan Dostál
Zdroj: Augustin Neumann, Ze slavné doby malířství moravského baroka. Dionysius Friedrich
Strauss, premonstrát a malíř moravského baroka,
Brno 1944.

Malíři Straußové a Moravská Třebová
Výročí narození malíře Dionysia Friedricha
Strauße je vhodnou příležitostí připomenout jeho
původ a osobnost jeho otce, který měl jistě
značný význam pro umělecký život i komunální
politiku Moravské Třebové v 17. století.
Rodinný původ Dionysia Friedricha Strauße
zkoumal především Alois Czerny. V úvodu svého
časopiseckého článku z roku 1908 přináší výčet
nositelů příjmení Strauß, které se mu podařilo
najít v různých pramenech – příjmení bylo v Moravské Třebové poměrně časté. Jedním z nich byl
obchodník a městský radní Friedrich Strauß,
který 26. dubna 1626 uzavřel manželskou smlouvu s Katharinou Lindtwurmbovou z Prostějova.
2. července 1629 koupil od dědiců mečíře Bartla
Flaminia dům na náměstí (dnes neexistující č. p.
75, dříve 72, v místech dnešní pošty) a 13. července se mu narodil syn, který dostal jméno po
otci. O malířském školení a cestách Friedricha
Strauße ml. nic bližšího nevíme. 26. srpna 1654
koupil od dědiců Hanse Hankla a Hanse Müllera
dům č. p. 86 (dříve 83, dnešní ulice Čs. armády
č. 10). 8. května 1658 uzavřel manželskou
smlouvu s Justinou Jeichovou, dcerou svitavského radního. Svatba se konala 6. června. Svědky
byli svitavský děkan Mattheus Pusch a Andreas
Cyprian Mayer, hejtman moravskotřebovského
a trnáveckého panství. V následujícím roce
koupil Friedrich Strauß ml. dům svého otce
(zřejmě tedy svůj rodný dům), byl uváděn jako
malíř a rychtář a zaměstnával tovaryše jménem
Benedikt Schäffstoß. Tento malíř později, v roce
1677, renovoval hodiny na věži dolní brány.
V roce 1666 prodal Friedrich Strauß ml. dům
č. p. 86 Hansi Jeichovi (zřejmě příbuznému
manželky). Nejméně v letech 1670 – 1675
zastával funkci městského radního. Zemřel
13. srpna 1691. Kromě manželky Justiny zanechal syna a dvě dcery. V jeho pozůstalosti bylo
45 maleb – obrazy světců, náboženské výjevy
a několik krajinomaleb.
Gustav Korkisch (Geschichte des Schönhengstgaues, Teil 2, München 1975) předpokládá, že
Friedrich Strauß byl v 17. století vůdčí osobností
malířského cechu či skupiny malířů, působící
v Moravské Třebové. Z jeho díla se bohužel nic
nedochovalo, Korkisch však uvádí, že Friedrich
Strauß se kolem roku 1660 významně podílel na

nové výzdobě interiéru farního kostela. Měl být
kromě drobnějších prací autorem několika
oltářních obrazů - vyobrazení sv. Rocha, sv. Šebestiána, čtyř evangelistů a také výjevu Nanebevzetí P. Marie pro hlavní oltář.

20. století zpracoval Augustin Neumann, český
katolický kněz, člen řádu augustiniánů-eremitů,
historik a profesor církevních dějin na teologické
fakultě v Olomouci. Využil především Cerroniho
rukopisy a další prameny uložené v Moravském

Domy rodiny Straußovy na plánu města a panství z roku 1785
Syn malíře Friedricha Strauße a jeho manželky
Justiny Friedrich Justus se narodil 17. nebo
18. února 1660 (správné datum narození je
zřejmě 17. 2., 18. 2. mohl být pokřtěn). Jako člen
premonstrátského řádu přijal řádové jméno
Dionysius. Jeho osudy a dílem se zabývá ve svém
příspěvku M. Dostál. O životě a tvorbě Dionysia
Friedricha Strauße jsme dobře informováni
především proto, že je zdokumentoval významný
sběratel pramenů k dějinám Moravy Johann
Peter Cerroni. Literárně je ve čtyřicátých letech

zemském archivu. Moravskotřebovského rodáka
připomínají ovšem také dodnes zachované
realizované malby i návrhy dalších uměleckých
děl, uložené v archivech, a jeho dílo je opět
předmětem zájmu historiků umění. Je mu
připisována např. také nedávno restaurovaná
nástěnná malba v bývalé kapli kláštera Hradisko (dnes sídlo vojenské nemocnice) s velmi
vzácně se vyskytujícím zobrazením těhotné
P. Marie.
-jm-
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Oblastní charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová
tel.+fax: 00420 461 310 627, 739 002 756, IČO: 65189418
E-mail: mtrebova@caritas.cz, web: www.ochmt.cz

Informujeme o činnosti:
Oblastní charita Mor. Třebová vyhrála Veřejnou
zakázku a získala peníze na provoz nové sociální
služby na dobu 3 let z evropských fondů přes
Individuální projekt
Pardubického kraje. Dne
4. 1. 2010 jsme proto
mohli konečně otevřít
službu Sociálně terapeutické dílny Ulita.
Jedná se o soc. službu, která volně navazuje na DS
Domeček a je určená také zcela novým zájemcům se
zdravotním handicapem, kteří se chtějí zdokonalit,
upevnit si či natrénovat pracovní návyky a dovednosti. Služba je poskytována uživatelům zdarma,
platí se pouze strava a pitný režim. Soc. terapeutické
dílny Ulita sídlí v budově bývalé pobočky ZŠ na
Svitavské ulici 44, Mor. Třebová – horní patro.
Služba má kapacitu 12 uživatelů na den a zatím jsou
ještě volná místa pro zájemce z celého Moravskotřebovska a Jevíčska + okolí. Koho zajímají bližší
informace, ať se přijde zeptat osobně či zavolá na
tel. 739 002 756, 461 310 627.
– Svoz na hřbitov v měsíci únoru nebudeme
zajišťovat, neboť nepředpokládáme zájem o tuto
službu vzhledem k počasí. V případě zájmu
zajistíme svoz na hřbitov opět v měsíci březnu.
– Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý
pátek od 15.00 do 17.00 hod. na faře na Kostelním
nám. 3.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je
v provozu každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hod.
na ul. Svitavské 44, M. Třebová v Denním stacionáři
Domeček. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.:
739 002 744.
Co plánujeme:
Pro uživatele DS Domeček a ST dílny Ulita
plánujeme zúčastnit se Valentýnského plesu ve
Svitavách koncem února. Dále plánujeme rozvíjet
služby pro zdravotně postižené. Pokud máte zájem
využít kterékoliv z nabízených soc. služeb, nebojte
se nás kontaktovat či navštívit – zatím jsou ještě
volná místa. V roce 2010 plánujeme nadále nabízet
pomoc či sociální poradenství všem potřebným,
chceme rozšířit půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a nabídnout služby OCHMT také do
oblasti celého Moravskotřebovského a Jevíčského
regionu.
Chtěli bychom poděkovat všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nám pomohli zařídit a vybavit
prostory pro Sociálně terapeutické dílny Ulita.
Bez pomoci dobrosrdečných jednotlivců bychom
tuto službu nemohli začít provozovat, neboť
služba musela být napřed zřízená a zaregistrovaná na KÚ PK a teprve poté jsme mohli začít
zpracovávat Veřejnou zakázku. Poděkování patří
rovněž městu Mor. Třebové, které nám poskytuje
bezplatně prostory pro fungování obou sociálních
služeb zatím na dobu určitou (3 roky).
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.ochmt.cz.
Ludmila Dostálová a pracovní tým OCHMT

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 2. – 25. 2. 2010 – Markéta Kolářová
Výstava výtvarných prací žačky p. Vladimíra
Čadílka a současné studentky 1. ročníku Střední
školy umění a designu v Brně, obor ilustrace
a vědecká kresba. Přístupno v půjčovní době
knihovny.
18. 2. 2010 – Cesta do Iránu
Cestopisná přednáška p. Petra Godmanna o jeho
cestě do Iránu. Lektor je známý v Moravské Třebové
svým programem o expedici do Vladivostoku.
Začátek v 17.00 hod. v sále sociálních služeb.
Připravujeme:
Walter Erber: Su Jok terapie, tibetské mísy.
Přednáška.
Lenka a Václav Špillarovi: Jihovýchod Spojených
států. Cestopisná přednáška.
Iva Pekníková: Trénování paměti
Knihovna dětem
Tvořivé středy
3. 2. 2010
Škraboška
10. 2. 2010
Valentýnské srdce
17. 2. 2010
Klobouk
24. 2. 2010
Modelujeme pravěká zvířata
(začátek již od 14.00 hod.!)
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK.
1. 2. 2010 – 21. 3. 2010 – Vyšíváme pro stacionář
Domeček
MěK Ladislava z Boskovic organizuje od 1. 12.
2009 vyšívání ubrusů a prostírek pro denní stacionář
Domeček. Pro tuto činnost hledáme šikovné a ochotné dobrovolnice a dobrovolníky, kteří nám pomohou
tyto doplňky vytvořit. Prosíme, přijďte pomoci.
Máme před sebou ještě hodně práce. Zatím vzniká
pouze 1 ubrus! Hledáme rovněž lektorky pro děti na
výuku vyšívání.
Hlásit se můžete v knihovně nebo na telefonních
číslech 461 316 971, 737 021 003.
2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2. 2010 – Učíme se vyšívat
Lekce vyšívání pro děti, začátek v 15.00 hod. v dětském oddělení.
Jarní prázdniny v knihovně
Během jarních prázdnin zveme do knihovny všechny
děti, které si rády hrají a soutěží. V dětském oddělení

pro ně budou v době od 9.00 do 12.00 hod. a od
14.00 do 17.00 hod. připraveny různé hry, soutěže,
hádanky, výtvarné dílny a další činnosti.
22. 2. 2010 – Soutěž ve skládání puzzle (dopoledne, odpoledne)
23. 2. 2010 – Soutěžíme v pexesu (dopoledne),
Hrajeme stolní hry - Kris-kros, Scrabble, aj.
(odpoledne), Učíme se vyšívat (odpoledne)
24. 2. 2010 – Stolní fotbal a hokej – soutěž
(dopoledne), Modelujeme pravěká zvířata
(odpoledne)
25. 2. 2010 – Soutěž ve hře Člověče, nezlob se
(dopoledne), Hrajeme karetní hry a piškvorky
(odpoledne)
Po celou dobu prázdninového programu si mohou
děti v knihovně vyměňovat písmenka do soutěže
„Kdo čte ten, ten se nenudí“, mohou se učit vyšívat,
luštit křížovky a sudoku nebo řešit vědomostní
kvizy.
27. ročník soutěže Mladý čtenář 2010
MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
vyhlašuje pro děti předškolního věku, žáky a studenty výtvarnou soutěž nazvanou – „Jakou barvu
má náš svět?“
Podmínky soutěže:
Úkolem soutěžících je vytvořit libovolnou technikou
výtvarnou práci na dané téma. Hodnocení bude
probíhat ve 4 věkových kategoriích: předškolní věk,
6 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 16 let.
Práci odevzdejte do 10. března 2010 v městské
knihovně. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení,
věk, adresu bydliště, název školy a třídy! Nejlepší
příspěvky odměníme a vystavíme v knihovně.
Vítězné práce budou zařazeny do krajské přehlídky
projektu „Kde končí svět“, který organizuje Klub
dětských knihoven SKIP.
PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic děkuje
všem svým sponzorům, kteří ji svými
finančními nebo věcnými dary podporovali
v činnosti v roce 2009. Poděkování patří i jednotlivcům, kteří se ochotně a zdarma podíleli na
pořádaných akcích (háčkování plédu, Noc s Andersenem, lampiónový průvod, aj.)

Církve
Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

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

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních
dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své ratolesti
nedělní mateřské školce v místnostech na faře.

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází
v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely pronajatou.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící,
ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve 14.00 hodin.
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00
hodin s malým pohoštěním.

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

Pořad bohoslužeb
Po/
9.00 hod. klášterní kostel
Út/ 18.00 hod. klášterní kostel
St/ 18.00 hod. klášterní kostel
Čt/ 17.00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18.00 hod. klášterní kostel
So/ 18.00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8.30 hod. farní kostel
18.00 hod. klášterní kostel

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

4. 2. - Švihadlový čtyřboj – chlapci a
děvčata 1.-3. tříd, prezentace ve 13.00 hod. – velká
tělocvična ZŠ ČSA. Více v propozicích na školách.
11. 2. - Halová kopaná – okresní kolo 6.-7. třída
od 8.30 hod. – Městečko Trnávka
12. 2. - Hrátky s Valentýnem, akce pro veřejnost od
15.30 hod. v DDM, předškoláci v doprovodu rodičů.
Dekorativní předměty + jednoduché občerstvení pro
oslavu Sv. Valentýna. S sebou přezůvky, 20 Kč. Zakončení v 17.00 h. Účast nahlásit do 11. 2. v DDM.
15. - 19. 2. - Letem světem – obvodní kola zeměpisné soutěže, více v propozicích, školy nahlásí
účast tříd telefonicky v DDM.
20. 2. - Regionální taneční soutěž - zahájení soutěže v 11.30 hod. v KD Městečko Trnávka. Účast
tanečních klubů DDM - M. Třebová, Staré Město,
Třebářov a Městečko Trnávka. Podrobnosti na
plakátech.
21. 2. - Pohárová taneční soutěž ČR – za účasti
Karlových Varů, Prahy, Valašského Meziříčí,
Chrasti, Zlína, Chotěboře a M. Třebové. Zahájení
soutěže v 11.30 hod. v KD Městečko Trnávka.
Hlavním pořadatelem je Bílkova taneční škola.
Akce se koná za podpory Města Moravská Třebová
a Obce Městečko Trnávka. Více na plakátech.
NABÍDKA NA JARNÍ PRÁZDNINY V DDM:
22. 2. - Ping pong, táhlový hokej, šipky, deskové hry
23. 2. - Kouzlení s papírem
24. 2. - Keramika
25. 2. - Lezení na umělé stěně
Akce vždy dopoledne 9.30-11.30 hod. a odpoledne
13.00-15.00 hod. Zveme i rodiče s předškoláky.
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Sportovní bilancování na Gymnáziu Moravská Třebová
Ve školách je cítit pololetí... Nejvhodnější čas
ohlédnout se, jak si Gymnázium vedle vzdělávacích aktivit vede na poli sportu. Je známo, že
odtud se vždy rekrutoval největší počet úspěšných sportovců. Také letos nacházíme frekventantku Anetu Rotterovou v nominaci ankety
Sportovec roku 2009.

I proto jsme oslovili školního garanta sportu
M. Kodeše, který nám ochotně zhodnotil uplynulý půlrok sportu na škole: „Po velmi úspěšném

Úspěch ZŠ Čs. armády 179
Ve čtvrtek 10. 12. 2009 se hrálo obvodní kolo
Orion florbal cupu děvčat 8. a 9. tříd, kde
dívky získaly skvělé 1. místo, a tím si zajistily
postup do okresního kola.
Okresní kolo proběhlo ve Svitavách v hale na
Střelnici 17. 12. 2009. Našim děvčatům se
všechny soupeřky podařilo s přehledem
porazit. Nejlepší střelkyní turnaje byla
vyhodnocena žákyně naší školy Marie
Parolková, která nastřílela 9 gólů.
Suverénním vítězstvím si děvčata zajistila
postup do krajského kola, které se konalo
15. 1. 2010 v Chrudimi. Zde získaly skvělé
3. místo.
Vyučující tělesné výchovy

O čem a o kom
je tříkrálová sbírka?
Zvykli jsme si již na to, že počátkem ledna se
v ulicích našeho města, stejně jako jinde, objevují
koledníci z řad dobrovolníků, kteří se v rámci
Tříkrálové sbírky snaží získat finanční prostředky
pro lidi z celého světa, kteří potřebují pomoc.
Běžný člověk si klade mnohdy otázku. Kam peníze
jdou? Do kterých částí světa? Zůstanou nějaké
prostředky i v naší zemi, v našem městě?
Proto jsme byli rádi, když paní Ludmila Dostálová
z Domečku nabídla žákům naší školy, že mohou
s některými třídami naší školy pobesedovat
o hlavním záměru Tříkrálové sbírky.
5. 12. 2009 se tak mohly 3 třídy zúčastnit
poutavého vyprávění hlavního koordinátora
Tříkrálové sbírky 2010 pana Marka Navrátila
z Arcidiecézní charity Olomouc.
Povídání však nebylo jen o Tříkrálové sbírce, ale
také obecně o charitativní činnosti, o její náplni.
Vše bylo doprovázeno obrázky, které zachycovaly
jednotlivé projekty, na kterých se Charita České
republiky podílí.
A protože týž den procházeli naší školou Mikuláš,
čert s malými čertíky a anděl, toto setkání bylo
zpříjemněno mikulášsko-čertovskou návštěvou.
Děkujeme paní Dostálové za zprostředkování
tohoto hezkého dopoledne. Některým z nás se
určitě otevřely oči a spoustu věcí o charitativní
činnosti jsme pochopili.
Žáci 9.B ZŠ Palackého

loňském školním roce ve sportovních soutěžích
jsme dobře zahájili i ten stávající 2009/2010.“
Předestřel nám jednoznačný výčet aktivity studentů.
V Litomyšli proběhlo okresní kolo CORNY
Středoškolského poháru v atletice. Naše dívky
zvítězily, chlapci skončili na 2. místě a obě naše
družstva postoupila do krajského kola. To
proběhlo v Chrudimi za účasti 8 nejlepších
družstev z celého kraje v obou kategoriích. Jako
jediná škola jsme měli zastoupení jak v kategorii
chlapců, tak i v kategorii dívek. V konečném
účtování obsadila obě družstva shodně 4. místo.
Další soutěž proběhla ve stolním tenisu družstev.
V žákovských kategoriích jsme neuspěli, v kategorii chlapců středních škol naše družstvo postoupilo do okresního kola a obsadilo 3. místo. Po
delší době jsme nepostoupili do krajského kola.
Ve volejbale, v kategorii chlapců středních škol,
naše družstvo zvítězilo v obvodním i okresním
kole, v krajském kole obsadilo 4. místo. Dívky ve
stejné kategorii vyhrály obvodní kolo, v okresním
se umístily na 3. místě.
Soutěž v plavání v kategorii chlapců středních
škol se nám podařilo obsadit po dlouholeté pauze
a hned z toho bylo pěkné 2. místo v okres. kole.
Ve florbale středních škol nepostoupilo družstvo
našich chlapců z obvodního kola, dívky v obvodu
zvítězily a v okresním kole skončily na 3. místě.
Soutěže ve florbale ve všech žákovských
kategoriích měly letos svého sponzora. Tím byla
firma vyrábějící čokolády ORION, která
každému účastníku v každém postupovém kole
věnovala čokoládu a gumový náramek s logem a
názvem firmy. Bylo to příjemné zpestření všech
kol a všechny účastníky drobná pozornost
a sladkost potěšila. Chlapci v kategorii 8. - 9. tříd
obsadili v obvodním kole 3. - 4. místo, dívky
6. - 7. tříd si vedly lépe a obsadily pěkné 2. místo.
Chlapci ze 6. - 7. tříd si vedli nejlépe z našich.
Vyhráli v obvodním i okresním kole, postoupili
do kola krajského, které proběhlo 14. 1. 2010
v Brandýse nad Orlicí a tam obsadili 4. místo.
„Výsledky dosažené v průběhu prvního pololetí
školního roku 2009/2010 nejsou špatné, ale ve
srovnání s tím posledním/loňským to v konečném
účtování bude zřejmě o poznání slabší. Hlavní
příčinou je skutečnost, že vloni odmaturovala
a tím i ukončila studium na naší škole zatím
poslední „správná“ sportovní dívčí parta
osmiletého studia a adekvátní náhradu za ně
dosud nemáme. Zbývá doufat, že se situace zlepší
v tom následujícím školním roce, kdy nastoupí
noví studenti a navážou na sportovní výsledky
těch nejlepších...“
Základní škola M. Třebová, Palackého 1351

Zápis do 1. třídy
se koná v pátek 5. února 2010
od 13.30 do 16.30 v prostorách naší školy.
Nezapomeňte na doklad o rodném čísle
dítěte.
Škola nabízí výuku anglického jazyka od
1. roč., možnost zařazení dítěte na základě výsledků pohybových testů do třídy s vazbou na
přípravky oddílů TJ Slovan Moravská Třebová
– atletika, fotbal, hokej (testy proběhnou v rámci zápisu), integraci dětí se speciálně vzdělávacími potřebami (škola umožňuje vzdělávání žákům s tělesným postižením), výuku kvalifikovanými a zkušenými pedagogy pomocí moderní
výpočetní techniky, výběr z velkého množství
nepovinných předmětů. Součástí školy je družina (od 6.00), školní jídelna a bazén.
V případě zájmu o zařazení dítěte do sport. třídy, nezapomeňte vzít s sebou cvičební úbor.
Bližší informace – 461 318 291,
2zsmtrebova@seznam
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Projektová konference
na gymnáziu
25. listopadu se konala první konference projektu
„S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí“, který je financován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
Cílem konference bylo představit projekt, jeho
klíčové aktivity, výstupy, kterých bylo již
dosaženo a dohodnout spolupráci s referenčními
školami.

Na konferenci se sešel projektový tým se zástupci
základních škol a gymnázií. Přítomen byl také
starosta města RNDr. Josef Ošťádal.
Před diskusí se představil umělecký soubor naší
školy s kulturním vystoupením na téma Svět pod
jedním nebem.
Všichni přítomní hodnotili konferenci kladně,
spokojenost byla také s již vytvořenými výukovými a metodickými materiály, což potvrdil i zájem o zapojení do projektu.
Děkujeme všem zúčastněným kolegům a kolegyním za účast na konferenci a za zájem o společnou tvůrčí činnost. Těšíme se na spolupráci.
RNDr. Alena Plocová, vedoucí projektu

Základní umělecká škola
Absolventpárty
Ještě vloni to byla novinka. Po kladné odezvě
veřejnosti se v letošním školním roce uskuteční
2. ročník této akce. Naši žáci, končící studium
na I. nebo II. stupni, budou i letos slavnostně
„pasováni“ na absolventy. Poslední přípravná
schůzka absolventů s učiteli se koná 5. února.
Vlastní akce proběhne v pátek 12. února v koncertním sále. Začátek je v 18.00 hod. Stejně jako
loni také letos počítáme s hojnou účastí rodinných příslušníků našich letošních absolventů.
Anenské mosty
Že vám to nic neříká? Pokusíme se vám přiblížit
tuto oblast naší činnosti. Dvakrát do roka v lednu
a v červnu jezdí naši žáci spolu se svými učiteli
do Anenské Studánky potěšit a pobavit klienty
Domova u studánky svým vystoupením. Zdánlivě
se jedná o zanedbatelnou aktivitu. Jenomže opak
je pravdou. Už dlouho před zájezdem zvažují
jednotliví učitelé náplň tohoto specifického
představení. Program musí být sestaven tak, aby
v něm byly zastoupeny pokud možno všechny
u nás vyučované obory. Celkový efekt našeho
programu je zvyšován stručným slovním doprovodem jednotlivých čísel. Snažíme se také vhodným způsobem zapojit do našeho vystoupení
alespoň některé z obyvatelů Domova. Co se našich žáků týká, jsou pro ně zájezdy vítanou změnou. Velmi rádi se jich zúčastňují. Aniž by si to
uvědomovali, odnášejí si z nich do života zážitky,
které pozitivně formují jejich budoucí životní
postoje. V dnešní době, kdy hrubost a bezohlednost se pomalu ale jistě stávají normou v mezilidských vztazích, má každý ostrůvek lidské
sounáležitosti cenu zlata. Proto považujeme účast
na Anenských mostech za jednu z prioritních
oblastí naší činnosti.
Přehled akcí a pozvánka na měsíc únor:
4. 2. - Vernisáž výstavy žáků výtvarného
oddělení – 17.00 hod., koncertní sál
8. - 12. 2. - Školní kolo celostátní soutěže
v sólovém literárním přednesu.
11. 2. - Podvečer s múzami – 17.30 hod.,
komorní sál
12. 2. - Absolventpárty – 18.00 hod., koncertní sál
18. 2. - Podvečer s múzami – 17.30 hod.,
komorní sál
Vaše ZUŠ
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Když chce šerpa vyhrát, musí se 100 kily běžet
Vysokohorští nosiči na Slovensku jsou
evropskou raritou. Kromě Slovenska se už
nikde v Evropě nevynáší materiál a zásoby na
vysokohorské chaty na hřbetech lidí. Horolezec Roman Langr se pravidelně účastní
závodu nosičů. Ať se to zdá nemožné, na
prvním místě není objem stehenních svalů či
lýtek. Podle slov Romana Langra musíte mít
nejen sílu, ale i dobrou psychiku, cit pro
rovnováhu a samozřejmě zkušenosti. Jak říká,
nosiči jedou na špek a auta na benzín.
Za jakých událostí vlastně vznikl závod
Nosičská stovka? Jaký je smysl této akce?
Závod vznikl jako každoroční vzpomínka na
kluka, který se živil nošením zásob na vysokohorské chaty. Neměl ani 27 let, když ho při jedné
z vynášek v březnu roku 2000 v Malej Studenej
doline ve Vysokých Tatrách zasypala lavina
a nepřežil to. Jeho přátelé se rozhodli, že si
Jurajovu památku budou každoročně připomínat
nošením, a tak vznikl Memoriál Juraja Petránskeho – Nosičská stovka.
Odkud kam vede trasa závodu? Kdo se může
zúčastnit a jaké podmínky musí nosič
splňovat?
Trasa závodu začíná na Hrebienku (1.285 m.n.m.)
vede přes Rainerovu chatu v ústí Malej Studenej
doliny, cílem je Zamkovského chata (1.475
m.n.m.).
Účastníci mohou zápolit v různých kategoriích:
profesionálové – vynesení 100 kg nákladu na
"jeden šup", příznivci – vynesení 100 kg nákladu
na dvakrát (2 x 50 kg), "nese celá rodina" –
rodina vynese dohromady 100 kg nákladu,
nesoutěžní kategorie: ženy – skupina žen vynese
dohromady 100 kg nákladu.
Podmínkami účasti jsou: balení nákladu na
Hrebienku v době dle aktuálních propozic, vlastní
krosny, dobrá nálada i zdravotní stav a jít na
vlastní nebezpečí.

Nosičská stovka
Prozraďte mi rozdíl mezi Nosičskou stovkou
a závodem Sherpa Rallye.
Sherpa rallye jsou závody, kde se vynáší 60 kg
a výškové převýšení je kolem 800 – 850 m. První
motivací organizátorů bylo, aby se alespoň
jednou za čas střetli nosiči a chataři z celého
Slovenska na nějaké společné akci, kde by si
mohli chlapsky změřit sily, popovídat si a zabavit

se. Tato myšlenka vyšla přímo z Chaty pod Rysy.
Vymysleli název, stanovila se pravidla, porota
a ceny. První ročník se uskutečnil v roce 1985,
a byl spíše recesí. O rok později se soutěž
zopakovala a postupně se stala tradicí.

Sherpa rallye se koná každoročně na konci letní
sezóny v různých evropských zemích – Rakousko
(chata pod Grossglocknerem), v Itálii a na
Slovensku na vysokohorských chatách. Ve Vysokých Tatrách to jsou Téryho chata, Zamkovského
chata, Chata pod Rysy a Solisko, v Nízkých
Tatrách to je Kamenná chata na Chopku.
Od jubilejního 10. ročníku se soutěží i v kategorii
Lady Rallye – ženy nesou 20 kg. Kromě času se
hodnotí i celkový umělecký dojem na trati.
Koná se i soutěž družstev, v níž se sčítají časy
nosičů startujících za jednotlivé horské chaty. Pro
srovnání trasy pro turisty trvají cca 2 hodiny 45
minut a první nosiči dochází v čase pod 1 hodinu
30 minut. Nosičská stovka je o vynášce se 100 kg
a jedná se pouze o trasu z Hrebienku na
Zamkovského chatu. Trasa pro turisty trvá
hodinu, první místa nosičů se pohybují kolem 45
minut. Závod se koná začatkem letní sezony.

Samotné závody musí být velmi fyzicky
náročné. Jak se udržujete v kondici? Netrpí
klouby?
Závody se konají na konci října, takže se často
stává, že se šlape v metrovém sněhu a teplotách
pod bodem mrazu, proto jsou velmi náročné.
Během nich si nejlepší závodníci udělají pauzu
například jen třikrát a jen na pár sekund, některé
úseky se i běží. V kondici se udržuji pravidelním
cvičením, běháním, tréninkem na umělé lezecké
stěně, nebo podle ročního období také sezonními
sporty jako běžky, skialp, hokej, fotbal.
Jaké jste měl nejlepší umístění a čas? Kolik
závodníků se závodu účastní?
Závodníků se účastní kolem 40, já se poslední
roky účastním jen samotných závodů, pokud
nejsem na expedici. Jelikož nemám možnost
provádět vynášky několikrát týdně jako ostatní
závodníci, je těžké se mezi nimi probojovat na
první pozice. I tak jsem spokojem s výsledky,
například v kategorii Sherpa rallye rok 2003 na
chatu pod Grossglocknerem 6. místo, v roce 2007
3. místo na Kamennú chatu pod Chopkem
s časem 1 hodina 28 minut. Z Nosičské stovky
například v roce 2006 5. místo s časem 55 minut
a v roce 2008 3. místo s časem 45 minut 22
sekund.

Jak se nosí sto kilo na zádech? Co se nejčastěji
vynáší? Jsou to potřebné věci pro chaty? Jídlo,
pití atd…?
Vždy se jedná o věci, které jsou potřebné na
zásobování, ať je to stavební materiál, koks na
topení, či potraviny a nápoje. Velmi důležité je
vynášku si dobře naložit na dřevěnou krosnu tak,
aby těžiště bylo nad hlavou. Celá tíha pak leží jen
na ramenou, ruce je nutné mít sepnuté, a ideální
je, když vynáška slabě přepadává přes hlavu
směrem dopředu, což nutí k zrychlení kroku.
Samotný náklad je naložen od výše ramen
směrem nahoru – např. pivní sud sto piv začíná
ve výšce ramen a dosahuje například výšky až
jedného metru nad hlavou.
Na čem se náklad nosí? Používáte speciální
krosny? Nedávno jsem viděla pořad v televizi
o nosiči, který mluvil o tom, že popruhy jsou
udělány z požární hadice. Podle jeho slov nést
náklad není zas tak jednoduché. Prý je to
náročné na stabilitu. Je to tak?
Náklad se nosí na speciálně vyrobených
krosnách, které jsou smontovány do tvaru
žebříku. Popruhy jsou z hasičských hadic, které
jsou ke krosnám přišroubovány a v místě pod
pažemi jsou nařezány tak, aby lépe kopírovaly
tělo. Nést náklad je velmi náročné na rovnováhu
a určitě i psychiku, protože pády s vynáškou jsou
velice nebezpečné. Často se překonává i těžký
terén – led, voda, volné kameny. Samozřejmě je
to velmi náročné i na fyzickou kondici. Při
vynášce je zvykem standovat – nosič si sedne na
kámen a odlehčí na pár sekund ramenům. Tyhle
kameny jsou roztroušeny u nejznámějších
horských chodníků a nosiči jsou používány
dlouhá léta.

Jaké plány a cíle máte na rok 2010? Chystáte
expedici?
Tento rok se chci věnovat přípravě na expedici,
kterou plánuji začátkem roku 2011. Mnoho času
také věnuji stavbě svého domu, do kterého se
potřebuji co nejdřív nastěhovat.
Kde si lidé mohou prohlédnout vaše fotografie
z cest? Budete pořádat v letošním roce
přednášky o lezení a expedicích? Pokud ano,
tak kde.
Momentálně probíhá výstava obrazů na radnici
na náměstí v Moravské Třebové, v případě zájmu
je možné si některý z obrazů zakoupit. Přednášky
probíhají průběžně po celý rok, podle zájmu.
Veškeré informace o nich, jako i více
podrobností a fotografií o expedicích a nosičských závodech najdete na mých webových
stránkách www. romanlangr.cz.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Čeká ho velkolepý rok
Koho jsme zpovídali? Objektem našeho zájmu
byl profesionální cyklista LEOPOLD KÖNIG
ml. (1988), i pro letošní rok člen týmu PKS
Whirlpool-Author. Bylo toho dost, co nás
zajímalo i za vás, čtenáře.

Jste v jediném českém profi-týmu. Loňský rok
byl Váš nejúspěšnější i nejnáročnější, přešel
jste konečně do kategorie dospělých. Jaký
půdorys má letošní rok, pokud jde o přípravu
a hlavně o soutěžní fázi?
Příprava začíná stejně jako minulý rok, třítýdenním soustředěním na Mallorce, s tím
rozdílem, že zde již budeme absolvovat první
závodní kilometry v etapovém závodě Challenger
Mallorca. Další složení závodů je zatím v jednání, ale vesměs se shodují s loňskem, takže
program by měl být nabitý i kvůli skutečnosti,
že náš tým zredukoval počet jezdců ze 17 na 13.
Pro mě se přechodem do kategorie Elite v podstatě nezmění nic kromě nemožnosti startovat na
Mistrovství světa v kategorii do 23 let.
Co nového budou vaše letošní podniky
obnášet?
Vzhledem k sestupu týmu do třetí divize budeme
mít možnost startovat na závodech nižší
kategorie, jako jsou například Okolo Slovenska
nebo Chorvatska, kde jsme v minulých letech
sbírali nejlepší umístění, takže pro motivaci je to
určitě dobré. Ale jak říkám, kvalitních závodů
z loňska bude dostatek. Další novinkou by měl
být start na závodě Okolo Taiwanu v polovině
března, což může být velmi kvalitní část přípravy.
Cíle a sny pro letošní sezonu jsou jedna věc,
velké osobnosti zdobí ovšem reálné zhodnocení
možností. Co vám při srovnání vychází?
V našem týmu budou chybět dva lídři Danilo
Hondo a Patrik Sinkewitz, kteří v loňském roce
byli pro tým nesmírným přínosem, tím pádem
vznikne mezera, my Češi teď budeme mít víc
volnosti a možností se prosadit, toho bych chtěl
maximálně využít a udělat co nejvíce kvalitních
výsledků hlavně v zahraničí.
Kromě expanze do světa (tradičních cyklistických zemí) jistě neošidíte ani tuzemské

cyklistické podniky. Máte i o nich představu?
Kromě Mistrovství republiky nemůžu stoprocentně potvrdit žádný závod, ale vzhledem k tomu, že
jsme český tým, budeme se snažit představit se
na všech významných závodech u nás, určitě
pojedeme prestižní závod s mnohaletou tradicí
Praha-Karlovy Vary-Praha, který by měl být letos
v kategorii 1.1., což znamená účast nejlepších
týmů světa. Pokračování bude mít Czech cycling
tour, který se letos pojede jako etapový závod
a který by měl navázat na tradici slavného
Závodu míru.
Jste ochoten připustit i svou účast na některém ze závodů seriálu Cykloman 2010?
Které berete jako nejoblíbenější?
Když mi to program a vedení týmu dovolí, rád
bych se zúčastnil Ori cupu, minulý rok jsem zde
pomáhal vyhrát tátovi, bohužel mu to nevyšlo,
letos by měl víc potrénovat a zkusíme to znovu.
V loňském roce jste byl vyhlášen nejlepším
východočeským (HK+PU) sportovcem krajánkem. Jak vidíte svou šanci letos?
Všechna docenění i ocenění jsou krásná a vážím
si jich, je příjemné vidět, že vaše výsledky lidé
sledují. Je zde mnoho výborných sportovců
z různých disciplín, takže si myslím že letos
dostane šanci někdo jiný. A samozřejmě jim to
přeji!
(mt)

Boxeři bilancují
Oddíl boxu v Moravské Třebové v roce 2009
dosáhl výborných výsledků. Jan Vondra obsadil
2. místo ve váze 81 kg na Mistrovství republiky
seniorů.
Jan Janák 5. – 8. místo ve váze 60 kg na
Mistrovství České republiky juniorů a Marek
Sapák 5. – 8. místo ve váze 54 kg na Mistrovství
České republiky kadetů.

Cyklisté vstoupili do roku
„dvacetdeset“ s rozhodným
předsevzetím: Svým seriálem
Cykloman na okresní ocenění
Vzpomínáte? Všude mlha, chlad, do něhož
byste ani psa nevyhnali... A v té bizarní kulise
Nového roku 2010 se brzy odpoledne na
silnicích za městem vyloupli moravskotřebovští cyklisté...
Nic nečekaného, naopak vše zcela logické a samozřejmé. Už po patnácté vyrazili cyklisté z Moravské Třebové na své prvé kilometry roku.
V součtu účastníků to znamenalo 800 km,
kterých nikdo nelitoval. Opět u všeho byl
někdejší šéf bikové profistáje Rubena Pavel
Brettschneider. Ta sice dávno přesídlila do města
Brna, jeho „rozkaz“ zněl jednoznačně! „Kdo si
netroufáte s námi vyjet, běžte v klidu domů. I to,
že jste nás navštívili, potěšilo...“. Nakonec na
strojích zůstala věrná čtyřicítka svátečních jezdců, která i za ty, co nemohli, nestihli, nedokázali
přijet, jednoznačně rozhodla svým předsevzetím:
rok 2010 bude lepší než ten uplynulý!
Trasa kolařů (nechyběly ani ženy, profík Leopold
König ml. z PKS Whirlpool, jednokolař
Měcháček či koloběžkař Pavel Legát) směrovala
k naprosto pohodové jízdě; mnozí se oddělili, aby
vstřebali větší dávku kilometrů. V průběhu
hodinové vyjížďky byl cítit svěží duch nových
předsevzetí do nové sezony, stejně jako skvělá
radostná nálada. Symbolické otevření cyklistického roku přineslo účastníkům dobré pocity,
mírnou únavu. Shodli se na tom, že sportovní
aktivita, jakou jim pravidelná jízda na kole
nabízí, posiluje imunitu. A pohyb na čerstvém
vzduchu člověka otužuje, stává se odolnějším
vůči virům.
Všichni si po vyjížďce slíbili, že letošní 9. ročník
seriálu Cykloman 2010 učiní maximálně
přitažlivým. Zárukou bude jejich účast, neboť
seriál sám o sobě je fenoménem, který je
potřebné zažít na vlastní oči a kůži, resp. nohy.
Jste už nyní zváni! Přijďte mezi skvělé lidi. Jinde
to nezažijete!

Fotbalisté se
připravují na jaro

Oddíl stolního tenisu
TJ Slovan Moravská Třebová
oznamuje možnost využití herny stolního
tenisu „Na Koupališti“, ul. Tyršova 41, pro
veřejnost, a to každou neděli od 15.00 do
18.00 hod.
Cena: stůl 40 Kč/1 hod.
K dispozici je celkem 5 hracích stolů, míčky
zdarma, možnost zapůjčení pálek.
Nutná sportovní obuv na přezutí, bez černých
podrážek.
K dispozici šatna, sociální zařízení, sprchy.
Odborný dohled zajištěn hráči oddílu
stolního tenisu.
Ing. Ivo Přichystal, předseda oddílu
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Jan Vondra
V kategorii družstva obsadili: kadeti 7. místo,
junioři 6. místo, senioři 4. místo.
V letošním roce mají v plánu zajistit ekonomiku
na uspořádání Mezinárodního turnaje juniorů,
účast v I. lize a na nákup ringu. Dále se chtějí
zúčastnit regionálních soutěží: přípravka do 14
let, kadeti do 16 let, junioři do 18 let a senioři od
18 let.
ASK STŠ MO Moravská Třebová oddíl boxu
děkuje městu Moravská Třebová za poskytnutí
finančního příspěvku v roce 2009.
Pavel Belej, jednatel oddílu

Zimní příprava v plném proudu
Ovšem stala se jiná nemilá věc. Management
fotbalového oddílu SKP Slovan si vybral „slabší
chvilku“ a své nejlepší fotbalisty roku 2009, jak
jsme vám je představili v minulém čísle, neposunuli výše. Městská anketa Sportovec 2009 zůstala
bez vyznavačů tohoto oblíbeného a tradičního
sportu – fotbalisté chybějí! Inu, neřešme to.
Možná nás mile překvapí jinou aktivitou a hlavně
výsledky v jarní části sezony 2009/10.
Už nyní se v kuloárech objevují prvé varianty
posil. Koho opravdu uloví SKP Slovan pro jaro,
na to si ještě chvíli počkejme.
Od listopadu funguje suchá příprava jednotlivých
družstev v tělocvičnách, začátkem ledna konečně
vyrazili fotbalisté i do terénu. Obojí je doplňováno pravidelným spinningem. Na konci ledna
odstartoval zimní turnaj v Mohelnici. Oproti
minulým rokům, kdy účinkovali na turnaji HFK
Olomouc, se ho nově zúčastňují i třebovští
fotbalisté. Jména protivníků jsou Leština (KP),
Bouzov (1.B), Loštice (1.A) a domácí Mohelnice
(KP).
Program jarní přípravy je samozřejmě bohatší,
hned 23. ledna nastoupili Slovanisté v Letohradu
proti domácímu diviznímu celku, na závěr
přípravy změří síly také s Litovlí.
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První medaile v roce 2010

Hokejisté zvyšují obrátky
Systém soutěže je takový, že se dlouho bojuje
o umístění, zatímco play off může být pro tým
velmi krátké. V dosavadních odehraných
zápasech se ukazuje, že soutěž je více vyrovnaná
než loni. Třebovští se pilně snaží. Vstup do
nového roku se sice příliš nezdařil, ale ohlasy
uvnitř početného diváctva zůstávají optimistické:
„Čtvrtfinále jisté, semifinále blízké, finále a primát bude triumfem“.

Kateřina Felnerová, mažoretka ze skupiny
Arnika a současně studentka nižšího gymnázia
v Jevíčku, získala v Nymburku v sobotu 16. 1.
v soutěži twirlingu – kategorie rytmického tanečního sóla, titul II. vicemistr republiky.
Do příštího období ji přejeme další úspěchy
s mažoretkami ve skupinových vystoupeních
a samozřejmě i dobré výsledky ve škole.
Za Arniku, PaedDr. Marie Blažková

1. KLM
HC Chotěboř - HC Slovan 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)
Branky: Řehulka 3, Konopčík, Koláček
*i v neúplné sestavě zvládli Třebovští utkání
HC Slovan - HC Skuteč 10:2 (6:0, 1:1, 3:1)
Branky: Řehulka 3, Faltus 2, Berka, Kutmon,
Syrůček, Koláček, Konopčík
*domácí v posledním domácím střetnutí roku
2009 nadělili svému snaživému soupeři desítku
ve svátečním tempu
HC Světlá n/S. - HC Slovan 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Branky: Řehulka, Syrůček, Cik
*senzační vítězství na ledě jednoho z favoritů
celé soutěže po zcela koncentrovaném výkonu
celého mužstva
HC Chrudim B - HC Slovan 5:4 (3:0, 2:2, 0:2)
Branky: Kobza 2, Malina, Konopčík
*ve strhujícím závěru se už nepodařilo dotáhnout
skluz z nepovedeného úvodu
HC Slovan - HC Hlinsko 4:5 (1:2, 3:3, 0:0)
Branky: Cik 2, Řehulka, Husárek

Hokejoví adepti ve šlépějích dospělých
Hokejový boom v prvé dekádě nového milénia
má své příčiny (mění se životní styl), ale rovněž
opodstatnění a předpoklady: lepší výchova a příprava hokejového potěru a rozšiřujících se zázemí zimního stadionu. V tom smyslu může být
management oddílu HC Slovan spokojený. Děti
a mládež představují šest týmů, které se
dlouhodobě a pravidelně střetávají na turnajích
a dlužno podotknout, že si vedou velmi dobře.
Připomínáme některé z nich.
Turnaj 1. třídy: Uničov - 2. místo
Účastníci: M. Třebová, Šumperk, Vsetín, Jičín,
Rožnov, Uničov

překvapit. V úvodním zápase proti jabloneckým
Vlkům (účastníci nejvyšší mládežnické soutěže)
od počátku dotahovali dvoubrankový náskok
soupeře, aby nakonec překvapivě zvítězili 6:5.
Únava se bohužel projevila v následujícím utkání
proti domácímu Bydžovu, které skončilo smolně
opět 5:6, tentokrát v neprospěch HC Slovan.
Ambice všech týmů se naplnily v posledním kole.
Při vítězství Jablonce i M. Třebové nad Breznem
3:0 rozhodlo o konečném překvapivém vítězství
HC Slovan vzájemné střetnutí obou soupeřů.

Sestava: Michal Randis, Tereza Radová, Tomáš Kavan,
Ondra Holub, Sam Veselý, Filip Jansa, Marek Netolický,
Martin Matyáš, Jan Kašický, Tomáš Faltejsek, Jan
Žouželka,
Branky: Radová 12, Kavan 11, Holub 4, Veselý 3, Jansa 1,
Matyáš 1, Faltejsek 1

Turnaj ročníku 2002: Mor. Třebová - 1. místo
Účastníci: M. Třebová, Šumperk, Č. Třebová,
Lanškroun
Sestava: Michal Randis, Tomáš Kavan, Ondra Holub, Sam
Veselý, Filip Jansa, Marek Netolický, Martin Matyáš, Tomáš
Faltejsek, Jan Žouželka
Branky: Kavan 4, Holub 2, Veselý 2, Jansa 1, Matyáš 1,
Faltejsek 1.

Turnaj ročníku 2001: Moravská Třebová
3. místo: Žraloci (2001), 4. místo: Piráti (2002)
Účastníci: Žraloci M. Třebová, Piráti M. Třebová,
Šumperk A, Šumperk B, Uničov A, Uničov B
Sestavy: Piráti: Šárka Klímová, Tomáš Kavan, Ondra
Holub, Sam Veselý, Filip Jansa, Martin Matyáš, Tomáš
Šmíd, Jan Kašický, František Klouda.
Branky: Kavan 9, Holub 4, Veselý 3, Jansa 3, Kašický 1
Žraloci: Dick Štarha, Petr Kolář, Tereza Radová, Marian
Janíček, Patrik Procházka, Vojta Marek, Jan Pavlík, Filip
Kadidlo.
Branky: Kolář 14, Radová 4, Janíček 3, Procházka 3, Pavlík
1, Kadidlo 1.

Mezinárodní turnaj O pohár starosty města
Nový Bydžov, kategorie mladší žáci - 1. místo
Účastníci: Nový Bydžov, Brezno SK, Slovan M.
Třebová, Vlci Jablonec nad Nisou. Velice dobře
obsazený turnaj v Novém Bydžově, kde se
třebovským hokejistům podařilo příjemně

ÚNOR 2010

Turnaj byl tak vyrovnaný, že po dvou zápasech
měli všichni 2 body a vše rozhodovaly poslední
tři zápasy. My jsme si po velkém boji poradili se
slovenským Breznem 3:0 a protože Vlci z Jablonce nezaváhali ani ve svém posledním zápase,
obsadili druhou příčku a my se stali šťastnými
vítězi turnaje a dovezli si nádherný putovní pohár
do Moravské Třebové. HC Slovan a Moravskou
Třebovou skvěle reprezentovali: Pospíšil, Blažek,
Smolík, Přidal, Švihel, Ševčík, Slavíček, Cach, Stařík,
Černý, Vaňous, Uhlíř, Hubáček, Pospíšil, Komárek.
Trenéři: Černý a Cach. Vedoucí mužstva: Přidal.

*chyby v obraně znamenaly nečekanou ztrátu
bodů v boji se snaživým soupeřem
HC Slovan - HC Choceň 3:2 (0:1, 2:1,1:0)
Branky: Husárek 2, Muselík
*proti snaživému soupeři uspěli domácí vystupňovaným tempem v závěru

Přes druhé vítězství v soutěži jsou třebovští
junioři stále poslední... Ze soutěže ovšem nikdo
nesestupuje.
HC Slovan junioři - HC Hlinsko
3:2
HC Slovan - HC Chotěboř
4:6
HC Chrudim - HC Slovan
12:1
HC Choceň - HC Slovan
9:4
Průb. pořadí: 9. místo 48:111 6 bodů
Dorostenci po grandiózním vstupu do soutěže
pokračují dále ve svém propadu. Bohorovnost
vyplývá z faktu, že ze soutěže nikdo nesestupuje.
HC Choceň - HC Slovan dorost
3:1
HC Slovan - HC Chotěboř
2:4
HC Chrudim -HC Slovan
10:3
HC Lanškroun - HC Slovan
0:5
HC Slovan - HC Polička
6:4
HC Litomyšl - HC Slovan
0:3
Průb. pořadí: 3. místo 53:48 29 bodů
Pozvánka na stadion HC únor 2010
Muži
3. 2.
19.00
HC Slovan-HC Chrudim B
Poslední utkání základní části sehrají 7. 2.
v Hlinsku; to rozhodne, s kterým soupeřem
se HC Slovan utká ve vyřazovacích bojích.
Lze předpokládat, že HC bude do 4. místa,
tudíž zahájí na domácím kluzišti.
Ustanovení herního systému
1/4 F: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 na dvě vítězná utkání,
začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po
1. části soutěže.
Finále: vítězové SF na dvě vítězná utkání,
začíná se na hřišti lépe umístěného družstva po
1. části.
O 3. místo: na dvě utkání (venku-doma). Lepší
konečné pořadí v duelech hraných na dvě utkání
(venku-doma) obsadí družstvo, které získá z obou
utkání vyšší počet bodů, při rovnosti bodů
rozhoduje lepší skóre. Při rovnosti obou kriterií
se bude druhé utkání prodlužovat o 5 minut
čistého času s pravidlem náhle smrti, popř. budou
následovat samostatné nájezdy v sérii po pěti na
každé straně a následně po jednom do rozhodnutí
(s výměnou pořadí). Družstvo, které ve 2. části
soutěže zvítězí, má právo účasti v kvalifikaci
o postup do 2. ligy ČR. Nejlépe umístěné
družstvo PU kraje se stává přeborníkem kraje.
Juniorka
13. 2. 17.00
HC Slovan-HC Chrudim
poslední kolo základní části
Dorost
6. 2. 17.00
HC Slovan-HC Světlá n/S.
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