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Propagace města zahájena
Zástupci města a turistického informačního centra prezentovali i letos
Moravskou Třebovou a poprvé i celý Region Moravskotřebovska a Jevíčska
na nejvýznamnějším veletrhu cestovního ruchu v České republice, kterým je
Regiontour 2012 v Brně. Během čtyř dnů jej navštívilo téměř 30 tisíc lidí.
V letošním roce se nad stánkem objevil nepřehlédnutelný prvek. Více než 3 x 3 m velká pyramida, která svým potiskem poutala pozornost na
Muzeum v Moravské Třebové a mumii, která je
jeho nejcennějším exponátem již 100 let. Pyramidu doplnily stylové bannery, které byly upevněny v rámech z palmového dřeva. Na dotaz, proč
jsme se letos zaměřili právě na muzeum, zodpovídá ředitelka kulturních služeb Libuše Gruntová.
„Na letošním veletrhu cestovního ruchu jsme se
rozhodli pro propagaci muzea ze dvou zásadních
důvodů - jednak proto, že návštěvnost muzejních
expozic je žalostně nízká, v současné době je to asi
jen 1.700 osob ročně, a to bychom chtěli změnit.
Proto druhý důvod úzce souvisí s prvním. Musíme
vytvořit zajímavý turistický produkt, který přiláká
více návštěvníků. Naším cílem je zvýšit atraktivitu
Muzea v Moravské Třebové a podobně jako před
5-6 lety u zámku, zvýšit zájem o muzejní expozice
a tím zvýšit jejich návštěvnost. Tehdy byla návštěvnost zámeckých expozic zhruba 2.000 osob ročně,

vybudováním nových expozic a oživením stávajících si už několik let udržujeme návštěvnost okolo
18.000 osob ročně, což je úctyhodný výkon. Proto
je reinstalace muzejních expozic žádoucí. Dojde
k ní v první polovině letošního roku a slavnostní
otevření s kulturním programem je připraveno na
19. května. Nyní je zhotoven koncept návrhu, který
bude každým dnem uveden v život. Obyvatelé města, ale i návštěvníci se mohou těšit na zcela nově
uchopené expozice, které budou respektovat historickou hodnotu sbírek a zároveň moderní trendy
výstavnictví. Expozice budou interaktivní a multimediální a vévodit jim bude pochopitelně mumie
egyptské princezny Hereret.“
Propagovány byly i ostatní atraktivity města jako
je zámek, náměstí, rozhledna Pastýřka a krásná
příroda Hřebečských důlních stezek. Dle ohlasu
veřejnosti lze soudit, že Moravská Třebová si již
mezi turisty získala své stálé místo.
Daniela Blahová, tisková mluvčí
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Návštěvnost Turistického informačního centra v Moravské Třebové strmě vzrostla
Turistické informační centrum sídlící na nám. T. G.
Masaryka přivítalo v loňském roce 15 600 návštěvníků, to je o 5 942 více než v roce 2010 a o 7 558
více než v roce 2009. Z návštěvnosti infocentra lze

usuzovat také o vzrůstajícím počtu návštěvníků
Moravské Třebové jako města.
TIC je součástí uceleného systému a musí splňovat přísná kritéria. Jeho provozovatelkou je od roku
2007 Ester Dvořáková. Na otázku, co způsobilo
takový nárůst návštěvníků infocentra, odpovídá:
„Myslím, že návštěvnost se zvýšila z několika důvodů: proběhla dobrá propagace na veletrhu v Brně,
v tisku i v rádiu. Velkými taháky pro turisty je rozhledna Pastýřka, Hřebečské důlní stezky a zámek.
Věřím, že turistů bude čím dál více, protože se chystají nové projekty jako Knížecí louka nebo Cesta od

renesance k baroku. Velkou zásluhu na provozu TIC
má slečna Zuzana Feibichová, která pracuje v TIC
od roku 2010. Má výborné organizační schopnosti,
je komunikativní a hlavně mluví dobře německy. To
je v TIC velice důležité, protože většina turistů jsou
Němci nebo Rakušané. K návštěvnosti jistě přispěla
i krize. Lidé začali opět více cestovat doma, především rodiny s dětmi.“
TIC neslouží jen turistům, ale stalo se i velkou pomocí pro místní obyvatele. „Je to takový záchytný

pokračování na straně 2
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dokončení ze strany 1
bod pro hledání informací. V TIC nasměrujeme lidi
na správné místo. Například do občanského informačního centra, k právníkům, do jiných institucí,“
dodává Ester Dvořáková.
V turistickém informačním centru jsou ke koupi nejen upomínkové předměty. Seženete zde i materiály
k ubytování a stravování, mapy, přehled akcí a další informace nejen k Moravské Třebové, ale i okolí
a nejrůznějších koutů ČR. V TIC vám také vyhledají
autobusové a vlakové spojení. Můžete si zde zakoupit mezinárodní jízdenky Student Agency. Lze zde
také kopírovat, scanovat nebo tisknout a samozřejmostí je i veřejně přístupný internet.
„Pro zvýšení návštěvnosti města se dělá mnohé. Propagaci jsme v loňském roce započali lednovou účastí na veletrhu Regiontour, od března loňského roku
jsme nasazovali rozhlasovou kampaň na Hřebečské
důlní stezky, dále běžela kampaň v MF Dnes, na in-

Finanční odbor

Pokračujeme dalším dílem představování
činnosti městského úřadu. Popis činností náplně práce by měl občanům usnadnit orientaci na Městském úřadě Moravská Třebová.
Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s odborem finančním.
Výčet agend, které jsou prováděny na tomto
odboru, je velmi rozsáhlý, proto vás seznámíme jen s těmi nejdůležitějšími. Vedoucí
odboru finančního je od roku 2002 Ing. Mgr.
Dana Buriánková, která se zabývá zejména
sestavováním rozpočtu, zpracováním návrhů
rozpočtových opatření a jejich promítnutím
do rozpočtu, prováděním pravidelných kontrol plnění rozpočtu a sestavením závěrečného účtu města. Rovněž zpracovává rozbory
hospodaření města. Pracovnice, zařazené na
odboru finančním, se zabývají především
vedením účetnictví, zúčtování plateb všech
poplatků vybíraných MěÚ, vystavováním
a placením faktur, sestavováním dílčí a roční
účetní závěrky včetně výkazů, kontrolou pohledávek města a zčásti také jejich vymáháním. Na odboru je i příjmová pokladna, kde je
možné uhradit veškeré poplatky v hotovosti.
Odbor zajišťuje také zapečeťování a rozpečeťování sbírek konaných na území města,
poskytuje účelové půjčky z Fondu rozvoje
bydlení a sleduje jejich návratnost, poskytuje také dotace z Fondu rozvoje bydlení. Finanční odbor se mimo jiné zabývá i vedením
evidence hmotného a nehmotného majetku,
jeho inventarizací a nově od konce roku
2011 také odepisováním. V letošním roce byl
odbor finanční sloučen s odborem školství
a kultury. Odbor finanční se rozšířil a převzal veškerou problematiku týkající se státní
správy a samosprávy ve školství, plní úkoly
ve vztahu ke školám a školským zařízením
zřizovaných městem. Odbor dále zajišťuje
komplexní agendu příspěvků poskytovaných
z rozpočtu města fyzickým a právnickým
osobám včetně jejich vyúčtování a kontroly.
Odbor organizačně zabezpečuje univerzitu 3.
věku, umožňuje občanům nahlédnout do kronik města a jejich příloh, podílí se na tvorbě
Moravskotřebovského zpravodaje, provádí
jazykovou korekturu textů. Finanční odbor
velmi úzce spolupracuje s ostatními odbory a je nedílnou součástí městského úřadu.
Občané nás najdou ve druhém patře na
radnici na náměstí T. G. Masaryka.
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ternetovém portále iDNES.cz v kraji Pardubickém,
Jihomoravském a Olomouckém. Inzerovali jsme také
v pražském magazínu City a mnoha dalších periodikách. Každoročně se do propagace investují nemalé prostředky a v loňském roce jsme vsadili právě i na reklamu na internetu. Zvyšující návštěvnost
TIC je důkazem, že se tyto investice vyplácejí,“ uvádí
bývalá tisková mluvčí Daniela Blahová, která byla
zodpovědná i za oblast propagace města. Pozadu
s návštěvností nezůstává ani zámek, který díky své
bohaté nabídce expozic navštívilo 18 000 zájemců
o historii, napětí i alchymii.
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Změna tiskové
mluvčí
Od února 2012 nastupuje do funkce tiskové mluvčí Mgr. Dagmar Zouharová.
Prosíme všechny, kteří budou přispívat do
Moravskotřebovského zpravodaje, aby své
články zasílali pouze na e-mail
zpravodaj@mtrebova.cz.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Občanské sdružení Bonanza nabízí městu
zajištění péče o problémovou mládež
v nízkoprahovém zařízení
Nízkoprahové zařízení patří mezi dlouhodobé cíle
prevence kriminality v Moravské Třebové. Projekt
je zanesen v Koncepci prevence kriminality v Moravské Třebové na léta 2008 až 2011 a stál na špici
desítky nejpalčivějších témat města generovaných na
veřejném fóru v roce 2010. Cílovou skupinou nízkoprahových zařízení jsou neorganizované rizikové
skupiny dětí a mládeže ohrožené vznikem poruch
chování, jako je experimentování s drogami a podobně. Jde tedy o podchycení mládeže pohybující
se v závadových partách, ze sociálně slabých rodin,
mládeže s ohroženým osobním vývojem a mládeže,
u které se již disociální prvky v chování projevují.
Věková skupina cílové populace je mezi 12 až 20
lety. Cílem práce zaměstnanců zařízení s označením
nízkoprahové, které vyplývá ze samotného záměru
„bez překážek umožnit vstup komukoliv z ulice, kdo
to potřebuje nebo projeví zájem“, je aktivní vyhledávání a kontaktování ohrožených a problémových
dětí a mládeže, včasná intervence a motivace ke
změně jejich životního stylu, nabídka strukturovaných a dlouhodobých programů a aktivit a jejich prostřednictvím pomoc mladým vytvářet a prohlubovat
zdravé postoje ke společnosti a zdravému životnímu
stylu, posilovat sebevědomí a odpovědnost za kvalitu
svého života, nabídnout pozitivní vzory a alternativy, zvládat komunikaci, problémy a řešení konfliktů
v sociálních vztazích a podobně. Nízkoprahové zařízení je celý soubor činností - poradenství a sociální
pomoc, interakční techniky, skupinové poradenství
pro klienty, poradenství pro rodiče a veřejnost, relaxační techniky pohybové, arteterapie, muzikoterapie a terénní práce. Město Moravská Třebová už
tři roky spolupracuje v oblasti prevence kriminality
s občanským sdružením Bonanza se sídlem ve Vendolí. Toto občanské sdružení pořádá pro problémové děti, mimo jiné i z Moravské Třebové a blízkého
okolí, takzvané sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v oblasti sekundární prevence. V současné době rozšiřuje OS Bonanza do Moravské Třebové
i svoje služby v oblasti prevence kriminality a nabízí
provoz a koordinaci činnosti nízkoprahového zaří-

zení. Prozatím ve městě funguje jeho obdoba, která
rozvíjí svoji činnost po dohodě s vedoucí centra volného času Marcelou Opluštilovou v prostorách tohoto zařízení. Radě města byl předložen návrh na zřízení služby v několika objektech, z nichž preferována
bude zřejmě budova bývalé veterinární ordinace dr.
Švece v Komenského ulici, a rámcový rozpočet, kde
je podrobný rozbor jednotlivých položek a výše spoluúčasti města Moravská Třebová na zřízení a provozu nízkoprahového zařízení. Maximum nákladů na
provoz by mělo být zajištěno z dotací, město by se
mělo podílet především na úhradě nákladů na energie. O zařazení tohoto projektu do rozpočtu města na
rok 2012 bude rozhodovat únorové zastupitelstvo.
Dagmar Zouharová

Gymnázium a vojenská škola
by mohly spolupracovat
Na setkání se zástupci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy ministerstva obrany v Mor. Třebové se v předposledním lednovém týdnu sešli zástupci vedení města starosta Miloš Izák a mítostarostové
Václav Mačát a Pavel Brettschneider. Přítomen byl  
kromě velitele školy plukovníka Vojtěcha Němečka
také náměstek ministra obrany pro personalistiku
Michael Hrbata a zástupci odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu v Pardubicích
v čele s vedoucím odboru  Ladislavem Formanem.
Cílem schůzky bylo vzájemné informování o situaci
a budoucích záměrech VSŠ a VOŠ MO a moravskotřebovského gymnázia a projednání možnosti spolupráce obou těchto škol s cílem snížit jejich provozní náklady tak, aby byla zajištěna další existence
a dlouhodobá ekonomická stabilita obou zařízení.
Podle vyjádření místostarosty Václava Mačáta se
jednalo o velmi užitečné a konstruktivní jednání, na
němž byly dohodnuty další kroky, na kterých budou
všechny dotčené strany dále spolupracovat.
Dagmar Zouharová

Sídliště Západní v novém kabátu
V. etapa regenerace sídliště Západní je úspěšně dokončena. Cílem projektu bylo zlepšit
úroveň veřejných prostranství a zvýšit bezpečnost dopravy na celém sídlišti Západní,
což se podařilo splnit. První čtyři etapy stály
celkem 19 787 000 Kč, přičemž výše dotací činila 12 879 000 Kč. Poslední etapa stála
8 150 302 Kč včetně DPH, město získalo na
tuto akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč. Kapacita parkovacích

stání se navýšila o 56 míst. Nově se na sídlišti objevilo dětské hřiště s mnoha zábavnými
prvky. Poslední prvek, který zbývá dokončit,
je instalace umělého povrchu hřiště. Vzhledem ke klimatickým podmínkám není vhodné
osazovat povrch v zimním období. Také není
předpoklad, že by bylo hřiště v zimě využíváno. Sportovci se tedy na umělý povrch mohou
těšit v jarních měsících.
Daniela Blahová, tisková mluvčí
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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. Cena města se neuděluje, není-li navržena v daném kalendářním roce osobnost, která
splňuje podmínky pro udělení ceny města. Cenu
města představuje výtvarné dílo se znakem města
Moravská Třebová a pamětní listina, která stvrzu-

je 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 29.
února 2012 osobně na Občanském informačním
centru, ul. Olomoucká č. o. 2 nebo v Kulturních
službách města Moravská Třebová, popřípadě zaslat e-mailem na adresu cenamesta@mtrebova.cz.
Neúplný návrh bude vyřazen.
Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Přehled počtu přihlášených psů
Na základě zkušeností z jiných měst jsme připravili přehled počtu přihlášených psů v jednotlivých bytových domech na sídlišti Západní. Přáli bychom si, aby tyto zveřejněné údaje přispěly
k tomu, aby také majitelé, kteří dosud své psí
miláčky nepřihlásili a neplatí za ně poplatek, tuto
povinnost splnili. V minulém roce bylo na místním poplatku ze psů vybráno cca 200 tisíc Kč
a můžeme obyvatele města ujistit, že náklady na
Jiráskova
1207/102
1207/104
1209/106
1209/108

0
1
1
0

1385/101
1386/103
1386/105
1389/107
1389/109

1
2
2
1
2

1391/111
1391/113

0
1

1288/112
1289/114
1290/116

1
3
2

1292/118
1292/120
1293/122

1
1
1

1493/124
1494/126
1495/128
1496/130

3
0
0
0

Západní
1216/1
1216/3
1218/5
1218/7

2
1
0
1

1220/9
1220/11
1222/13
1222/15

1
0
1
1

1425/12
1426/14
1427/16
1428/18
1429/20

0
0
1
0
1

1239/17
1240/19

1
0

1243/21
1243/23
1245/25
1245/27

0
0
1
1

očistu města, nákup nádob a sáčků na psí exkrementy a platby za psy odchycené městskou policií
a umístěné ve psím útulku ve Vendolí, rozhodně
převyšují tuto částku. Občané, kteří za svého pejska nejen řádně platí, ale i řádně uklízí, přispívají
k tomu, aby naše město bylo čistší, hezčí a lépe se
v něm žilo.
Odbor majetku města a komunálního hospodářství
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Informace o změnách v jízdních řádech
Připomínky a podněty k jízdním řádům, které jsem
dostal od občanů a okolních obcí, jsem osobně předal a projednal se zástupcem firmy OREDO. Nyní se
zpracovávají a budou se realizovat v nejbližší změně
jízdních řádů. Co se týká našeho města nejvíce připomínek bylo k dopravě školáků v ranních hodinách

do školy a opětovné zavedení zastávky U Komína.
Nadále se touto problematikou zabývám a je mojí
prioritou v co nejkratším termínu zapracovat tyto požadavky do nejbližší změny jízdních řádů.
Pavel Brettschneider, místostarosta města
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Upozornění obecního
živnostenského
úřadu
Vážení spoluobčané, v poslední době se
mnozí z Vás obracejí na živnostenský
úřad se stížnostmi a žádostmi o pomoc.
Stížnosti se týkají neochoty některých
obchodníků vzít zpět či uznat reklamaci
vadného zboží. Většinou, i když se náš
úředník s nespokojeným zákazníkem dostavil k obchodníkovi, kde bylo nekvalitní zboží zakoupeno, peníze vráceny
nebyly nebo byla odmítnuta i reklamace. Důvod? Zákazník neměl paragon.
Proto Vám připomínáme: obchodník
má povinnost vystavit Vám paragon
na požádání (zákon 634/1992 Sb., § 16
o ochraně spotřebitele). Pokud o paragon
nepožádáte, obchodník Vám ho nemusí
vydat. Pak je ovšem jakákoli reklamace
obtížná. Obchodník může argumentovat
tím, že jste v jeho obchodě zboží nekoupili, nemáte na to totiž žádný doklad.
A proto pokud kupujete zboží, u kterého je v budoucnu teoreticky možná reklamace, vždy požádejte obchodníka
o vystavení dokladu. Cituji zákon: „Na
žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku
nebo o poskytnutí služby s uvedením data
prodeje výrobku nebo poskytnutí služby,
o jaký výrobek nebo o jakou službu se
jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán
nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak.“ Pokud Vám obchodník odmítne
doklad vydat, zanechte zboží u pokladny
a odejděte. Ušetříte si peníze a nepříjemnosti.
Na závěr bych chtěla připomenout, že
reklamace zboží, nespokojenost s cenou,
šizení zákazníků, atd. spadají do kompetence České obchodní inspekce, a proto
se v těchto případech obracejte přímo na
ČOI, pro náš kraj se sídlem v Pardubicích. ČOI každý první čtvrtek v měsíci
od 9:00 do 14:00 hodin poskytuje bezplatné konzultace na Městském úřadu
ve Svitavách, nám. T. G. Masaryka 25,
osoba, u které je možné sjednat schůzku,
je paní Anežka Kovářová, tel. 461 550
285, Obecní živnostenský úřad Svitavy.
Další možností je bezplatná spotřebitelská poradna Občanského sdružení TEST.
Nabízí právní poradenství, publikace,
k dispozici je i databáze nebezpečných
výrobků (www.nebezpecnevyrobky.cz).
Telefon na spotřebitelskou poradnu je
299 149 009, provozní doba pondělí až
pátek od 9:00 do 17:00 hodin. Bližší informace naleznete na webu http://www.
dtest.cz.
Vladimíra Stejná, vedoucí odboru
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Treboplast úspěšně expanduje
Společnost Treboplast, s.r.o., přišla do Moravské Třebové v roce 2005 a po zakoupení pozemků v Městské
průmyslové zóně zde spustila výrobu na jaře 2006.
Firma je producentem v oblasti zpracování polymerů
a výroby plastových dílů pro automobilový průmysl. Krize v roce 2009 pouze přibrzdila její rozvojové
plány, nedošlo k propadům výroby ani zaměstnanosti. Díky dlouhodobé vizi vedení společnosti byla naopak přistavěna další výrobní hala o velikosti 1.600 m2,
čímž se celková plocha pro výrobu a logistiku zvýšila
na 3.800 m2. Treboplast, s.r.o., je stoprocentně vlastněn
družstvem Industrias Tajo S.C., které je součástí jednoho z největších industriálních družstevních uskupení
ve Španělsku s názvem Mondragón. Klíčovou zásadou
firemní kultury Mondragón je lidský přístup k zaměstnancům, tzv. Humanity at work, čímž vybočuje ze standardních přístupů běžných obchodních firem. Poslední
investicí Treboplast bylo pořízení lakovací linky, která
zaujala i vedení města během návštěvy v prosinci 2011.
„Technické vybavení firmy i atmosféra na pracovištích
na mě působila velmi dobře, jsem rád, že se firmám
v Městské průmyslové zóně daří rozšiřovat výrobu
a počet pracovních míst,“ poznamenal starosta města
Miloš Izák. Technologie lakování přináší firmě další
konkurenční výhodu, neboť umožňuje komplexní realizaci výrobku – od vylisování, přes lakování, svařování až po konečnou montáž. Výrobu plastových dílů pro

Digitalizace kina je nezbytná
pro jeho zachování
Zásadní proměnu musí začít řešit moravskotřebovské kino vzhledem k faktu, že české filmy včetně pohádek vydané premiérou už budou k dispozici pouze
v digitální podobě a stejná situace je, nebo brzy bude
i u snímků zahraničních. Digitalizace kin v republice spadá také do jednoho z úkolů Státní kulturní
politiky na léta 2009 až 2014, spočívající v podpoře
modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou
hodnotou. Ke změně promítací technologie se proto
pozitivně postavil Státní fond České republiky pro
podporu a rozvoj české kinematografie a vyhlašuje
grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie – tzv. 5. vlnu digitalizace kin. Dle dostupných informací bude k rozdělení 200 miliónů korun,
maximální výše dotace je přitom 50 % hodnoty promítací technologie. Na žádost ředitelky kulturních
služeb města Libuše Gruntové proto rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci na digitalizaci moravskotřebovského kina a doporučuje zastupitelstvu
zařadit do rozpočtu města na rok 2012 částku ve výši
minimálně 50 % z předpokládané ceny 3 milionů
600 tisíc korun. Digitalizace představuje nahrazení
klasického filmového projektoru novým digitálním
projektorem, nedílnou součástí digitálního kina je
i server, který přehrává digitální data. Z moderní
technologie tak plyne řada výhod pro diváka. Patří
sem možnost navýšení počtu promítacích dnů, neboť
úspěšný film lze opakovaně promítat i několik dní,
či okamžité nasazení novinek a premiérových filmů
v digitální kvalitě, protože lze promítat premiérové filmy ve stejný den jako v multikinech v Praze,
Brně či Olomouci. Digitalizace kina sice znamená
rozpočtový výdaj, avšak podle Libuše Gruntové téměř všechna okolní města investují do digitalizace
kin s cílem nepřijít o poslední filmové hity, potažmo
i o diváky: „Chceme-li zabránit poklesu promítacích
hodin, musíme na vlnu digitalizace pružně zareagovat.“ Předpokládané náklady na digitalizaci kina jsou
3 miliony 600 tisíc korun. Pokud by město nebylo
v žádosti o dotaci úspěšné, lze na základě kalkulace
návratnosti podložené vývojem návštěvnosti městského kina v minulých letech očekávat návratnost
celé investice v maximálním horizontu 4-5 let.
Dagmar Zouharová

VW Tiguan a Touran a také pro Opel Insignia, Renault
Megane a Audi A1 tak doplní technologicky náročnější výroba včetně lakování a svařování pro 7. generaci
VW Golf a Škoda Citigo. Nové projekty tak umožní
nárůst počtu zaměstnanců, takže by na konci roku mělo
v areálu Treboplast pracovat místo současných 70 celkem 90 osob. „Každá další nová výroba s vyšší přidanou hodnotou znamená zapuštění hlubších kořenů
firmy do místního prostředí a snížení rizika odchodu
z města, proto je strategií radnice takovéto kroky firem
maximálně podporovat,“ vysvětlil Miroslav Netolický,
správce průmyslové zóny a vedoucí odboru rozvoje
města. Výše zmíněný lidský přístup k zaměstnancům je
možné ilustrovat na příkladu Ludmily Zouharové, která
je ve firmě od jejího příchodu do Moravské Třebové
a která si díky svému přístupu a pílí vybudovala respektované postavení. „Jsem tady spokojená a určitě bych
nešla jinam. Cítím zde jistotu a jiný přístup k zaměstnancům a také věřím, že Treboplast je a bude stabilním

zaměstnavatelem,“ okomentovala s úsměvem firemní
kulturu paní Zouharová. „Moravská Třebová se osvědčila jako skvělé nástupní místo pro náš rozvoj a přístup
ke klientům. Máme zde dlouhodobé rozvojové záměry,
které mají díky kvalifikovaným a šikovným zaměstnancům a podpoře radnice pevné základy,“ dodal na závěr
Jose Recalde, ředitel automobilové divize Industrias
Tajo, který Treboplast vedl v jeho počátcích.

Zpráva o stavu životního prostředí města Moravská Třebová
Každý občan České republiky má zákonem dané
právo na informace o životním prostředí. Toto právo je velmi dobře naplněno na mezinárodní, národní
a eventuelně krajské úrovni. Jako příklad lze uvést
Zprávu o životním prostředí ČR, která je vydávána každoročně (schvaluje vláda a projednává parlament) nebo Statistická ročenka životního prostředí.
Horší situace je však na nižší úrovni. Informace zde
sice existují, jsou obsaženy v nejrůznějších datových
zdrojích a sledovány nejrůznějšími institucemi, ale
pro běžného občana či zastupitele jsou prakticky
nedosažitelné a nesrozumitelné. Město Moravská
Třebová se proto rozhodlo v loňském roce nechat
zpracovat Zprávu o stavu životního prostředí města Moravská Třebová. Zprávu zpracovali zástupci
Týmové iniciativy pro místní rozvoj, o. s., Praha
ve spolupráci s pracovníky městského úřadu (především odboru životního prostředí) a to na základě
Metodiky pro sestavení zprávy o životním prostředí.
Metodika je návodem pro město jak sestavit vlastní zprávu o stavu životního prostředí ve městě a jak

tyto informace jasně a srozumitelně poskytnout dále
svým občanům.
Pět důvodů, proč se město rozhodlo vydat zprávu
o životním prostředí ve městě:
• zpráva je dokladem přístupu města k ochraně životního prostředí, jako určujícího faktoru kvality života
• je podkladem pro koncepční dokumenty, strategické
plánování a jednotlivé projekty města
• je ukazatelem vývoje ve zhruba pětiletých cyklech
• je vizitkou města pro ostatní obce, kraj, stát
• je pomůckou pro další práci místních organizací,
školní práci žáků a studentů, podnikatelů
Zpráva poskytuje komplexní pohled na životní prostředí
města ve všech souvislostech včetně vzájemných vazeb
s okolím a popisu faktorů, které životní prostředí ovlivňují. Celý dokument je volně ke stažení na webových
stránkách města pod Odborem životního prostředí.
Pavel Báča, vedoucí odboru životního prostředí

Projekt vzdělávání s podporou EU
Město Moravská Třebová již třetím rokem zvyšuje kvalifikaci a odborné znalosti svých zaměstnanců.
V závěru roku 2009 zahájilo tříletý projekt s názvem
Vzdělávání v eGon centru Moravská Třebová, který
je dotačně podpořen z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 2.650.815 Kč, 85 %
této částky pokryje dotace z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky dotaci se
městu podaří ušetřit nemalé peníze ze svého rozpočtu,
které každoročně vydává na vzdělávání svých úředníků. Projekt jde však ještě dál, umožní totiž vzdělávání
nejen zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do městského úřadu a jeho příspěvkových organizací, ale také zaměstnanců 32 obcí v našem územním
obvodu a příspěvkových organizací jimi zřízených.
Vzdělávací aktivity, semináře a školení jsou zaměřeny
na aktuální problematiku reformy veřejného sektoru
související s elektronizací veřejné správy. V nabídce
jsou zahrnuty jak kurzy týkající se datových schránek,
konverze dokumentů, CzechPOINTu nebo Základních registrů veřejné správy, tak kurzy počítačových
dovedností programů Word, Excel a PowerPoint nebo
kurzy zaměřené na používání elektronických spisových služeb. Výuka probíhá jednak prezenční formou
v učebně odboru dopravy městského úřadu, dále také
mají studenti možnost si studium prohloubit distančně prostřednictvím tzv. e-learningových kurzů. Realizaci seminářů zajišťují lektoři vyškolení Institutem
pro místní správu v Praze, jejichž prioritou je zejmé-

na praktické využití získaných poznatků. Naše eGON
centrum připravilo k dnešnímu dni 73 prezenčních seminářů, ve kterých bylo proškoleno více než 350 studentů. Pokud připočítáme také e-learningové kurzy,
celkem bylo uspořádáno více než 190 kurzů s téměř
1.150 účastníky. V roce 2012 připravujeme několik
nových kurzů, zaměřených například na základní legislativu v oblasti eGovernmentu, GIS v eGovernmentu nebo zpracování osobních údajů ve veřejné
správě. Budeme také pokračovat v prohlubování počítačových dovedností v programu Word, v návaznosti
na již realizované kurzy zaměřené na Excel a PowerPoint. Hlavní činnost eGON centra bude v roce 2012
zaměřena na podporu rozběhnutí elektronických spisových služeb v organizacích města, obcích regionu
a jejich organizacích. Cílenými kurzy na teorii a praxi při práci v programu elektronické spisové služby
chceme také podpořit druhý projekt Technologické
centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba pro město Moravská Třebová, do kterého se město
přihlásilo v roce 2010 a jehož součástí je mimo jiné
pořízení elektronické spisové služby pro město a jeho
organizace a pro obce regionu a jejich organizace.
Věříme, že naše práce bude přínosem pro všechny zúčastněné a pomůže zvládnout náročné úkoly vedoucí
k reformě veřejného sektoru a elektronizaci veřejné
správy.
Projektový tým eGON centra Moravská Třebová
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz
Nadýchal 6 ‰
Snad až za hranici života by mnohé z nás přivedlo množství zkonzumovaného alkoholu, kterým se
s největší pravděpodobností zahříval neodbytný P.
R., neustále vysedávající v prostorách benzínové
čerpací stanici ÖMV. Ležícího na podlaze v nehostinných podmínkách místních toalet jej dne
10. 1. před 14 hodinou odpolední nalezla příchozí
hlídka strážníků městské policie. Muž zprvu odmítal opustit pro něj teplé útočiště, ale nakonec
mu nic jiného nezbývalo. Když silně podnapilý
muž vycházel ze svého úkrytu, jevil se představitelům zákona značně zmateně a začal si naříkat na
silnou bolest nohou. To už strážníci neváhali a přivolali na místo odbornou lékařskou pomoc. V této
chvíli samozřejmě následovala, vzhledem ke stavu tohoto muže, velice náročná a obtížná dechová
zkouška na přítomnost alkoholu. Když se na certifikovaném přístroji objevila hodnota 6 ‰, zdálo
se policistům, že není přístroj v pořádku. Proto po
automatické kalibraci, asi po deseti minutách byla
provedena dechová zkouška opakovaně. Přístroj
však znovu ukázal stejnou hodnotu. Nakonec byl
jen stěží komunikující a pohybující se muž převezen k odeznění akutní intoxikace do nemocnice
ve Svitavách. Ze svého konání se bude s největší
pravděpodobností zpovídat u správního orgánu.

Nenechavá mládež
Mladík přišel dne 7. 1. pro nákup do obchodního
domu Billa. Kolik hodlal utratit se již asi nedozvíme. Stal se však bohužel nemilý omyl. Zřejmě
při výběru čokolád, jinak není možné tento fakt
vysvětlit, mu nepochopitelně z ničeho nic vklouzla do kapsy láhev alkoholu. Toho si však všimnul
muž vykonávající ostrahu v prodejně a situaci
správně vyhodnotil. Na místo okamžitě přivolal
strážníky městské policie. Jelikož bylo evidentní,
že se jedná o osobu mladší 18 let a prodej alkoholu je takovým osobám v ČR zakázán, navíc bylo
zřejmé, že nehodlá u pokladny láhev zaplatit, bylo
zde jasné podezření na spáchání přestupku. Při
kontrole mladého výtržníka se dokonce zjistilo,
že je mladší 15 let, a tak si jej zákonný zástupce
musel převzít na Obvodním oddělení Policie ČR.
Horolezci
Sebevražda nebo natáčení scény dalšího z dílů
série legendárního filmu Mission Impossible? Takovou myšlenkou se zřejmě zaobíral oznamovatel dne 4. 1. 2012, když před 20 hodinou volal na
linku 156. Z mostu silnice I/35 klenoucího se nad
Anenským údolím viselo lano a nějaká postava se
evidentně snažila překonat jedinou překážku dělí-
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V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 2011
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 645
občanů ČR, z toho 5 166 mužů a 5 479 žen.
Dle MVČR je v Moravské Třebové evidováno 115 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 12. 2011 k
pobytu 10.760 občanů. Průměrný věk občana v Moravské Třebové je 41,98 let.
cí vozovku od hlubokého prázdna a tmy. Hlídka
městské policie ihned vyrazila na místo. Naštěstí
se zjistilo, že parta zkušených lezců, jejichž nejpřirozenějším pohybem, na rozdíl od převážné většiny lidí, je strmé stoupání nebo prudké klesání, si
pouze z recese chtěla vyzkoušet svůj um a odvahu
a pokořit tak doposud stále odolávající most takovým sportům. Jen opomněli, že nejsou na skále a
bylo by vhodné předem žádat o povolení patřičné
osoby či orgány.
Silvestrovská noc
I letošní oslavy konce roku s sebou přinesly nemálo situací, kdy museli zasahovat jak strážníci
městské policie, tak policisté Obvodního oddělení Policie ČR. Ať již ve společných silách nebo
jednotlivě vyjížděly hlídky k převráceným kontejnerům rozházených po vozovkách, k řešení sousedských sporů, rušení nočního klidu, ale hlavně
k potyčkám a rvačkám v restauracích, barech a
hernách, kterých nebylo právě málo. Je zarážející,
že i v době, kdy si vzájemně přejeme mnoho úspěchů, lásky a spokojenosti, se najde taková spousta
lidí, kterým je zcela lhostejné jestli je svátek nebo
všední den a bez ostychu neváhají ztropit i nemalou výtržnost. Věřím, že s mnohými bych se shodnul v názoru, odměňovat takové jedince mnohonásobně vyššími tresty.
Karel Bláha, velitel městské policie

Poděkování městu
Moravská Třebová
Sbor dobrovolných hasičů ze Sušic děkuje
městu za poskytnutou dotaci pro tři družstva
dětí. Bez těchto peněz bychom stěží zajistili
dopravu do vzdálenějších okrsků. Tyto peníze byly také použity na stejnokroje, výrobu
překážek a na dětský tábor, který každoročně
pořádáme. Děti se v loňském roce zúčastnily sedmi soutěží, ze kterých si dovezly čtyři
poháry. Jsme rádi, že můžeme za špatného
počasí využívat i zasedací místnost v hasičce
na ulici Zahradnická. Děkujeme všem, komu
není jedno, jak děti využívají volný čas a najdou pro ně nějakou korunku v městském
rozpočtu. Také bychom chtěli poděkovat
místostarostovi Pavlu Brettschneiderovi, že
se osobně zajímá o místní hasičskou organizaci a ochotně řeší veškeré problémy.
Irena Švichká, vedoucí mládeže
SDH Sušice děkuje i všem spoluobčanům za
projevenou přízeň a spolupráci v roce 2011.
Josef Bohatec, starosta SDH
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PRAGO UNION A SEMIFINALISTÉ ČESKOSLOVENSKO MÁ
TALENT UNCLES AND PAPAS SE CHYSTAJÍ DO DUKU DUKU
Majitelé hudební ceny Anděl za rok 2010, hiphopová skupina Prago Union, v současnosti
jedna z nejoblíbenějších skupin v Čechách bez
ohledu na žánr, se chystá 17. února 2012 do klubu Duku Duku v Moravské Třebové. Na místo činu se Kato a DJ Maro vrací po roce a půl.
Tentokrát však v plné parádě i s živou kapelou
Livě Band.

Společně s Prago Union v klubu vystoupí i semifinalisté Československo má talent!
Uncles and Papas. Doménou této zajímavé  formace se základnou v Praze je kombinace dívčího zpěvu s rapem.
Duku Duku

Zapomeňte na plesy, přichází
DWDfest3!
Zase bude jaro a zase ti chybí ten správnej kulturní zážitek? Neváhej a do Moravské Třebové chvátej! Stejně jako v letech
předchozích pro tebe DWD.cz připravilo
kultovní festiválek největších rozměrů ve
vnitřních prostorách. A to, co jsi zažil loni,
byla jen omáčka masa, který přijde letos!
Organizátoři třetího ročníku vsadili v letošním roce na mladou krev a zabrousili
do žánrů dříve neprozkoumaných. Novinkou na festivalu bude rockabilly v podání
skvělých showmanů z The Rocket Dogz,
nebo třeba screamo hardcore kapely Your
Last Breath. To, co letošní ročník dělá fenoménem je též přítomnost značně vyššího
počtu zahraničních kapel, mezi nimiž nebude chybět headliner prvního ročníku Good
Bye Lenin, moderní rock crossover křtící
kapely Bačova Fujara a hlavně jako headliner festivalu s Monsterem v zádech chlapíci
z kapely ZOČI VOČI! Tento ročník bude ve
znamení velkých křtů, mezi které se zapojí
i legendární veselíci Beznadějný Případ či
popcore z Jablonce od kapely Exots... Jako
místní zástupce jako každý rok pro potěše-

ní mladších děvčat zahrají Last Time, a to
všechno doplní další z účastníků Contest
of Future se svým klasickým rock and rollem Retro Jokers. A to zdaleka není všechno! Kapely vystoupí během jednoho dne na
dvou podiích, a harmonogram je vymyšlen
tak, aby šikovný fanoušek stihl všechny kapely. Takže vezměte svoje kámoše, sedněte
na vlak nebo autobus a přijeďte podpořit
akci, jaká se letos určitě opakovat nebude!
Zapomeňte na plesy, přichází DWD FEST
2012!
Předprodej:
Muzika Moravská Třebová (náměstí T. G.
M.), klub Duku Duku, členové DWD o.s.
Třetí ročník festivalu se odehraje v prostorách budovy Hedva - přímo mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Moravské
Třebové!
Vstupné: 180 Kč v předprodeji/250Kč na
místě. Více informací na www.dwd.cz.
Rostislav Steiner, šéfredaktor dwd.cz
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Ohlédnutí za turistickým
rokem 2011
Členové odboru turistiky KČT na svém posledním
posezení promítli vše, co na svých toulkách přírodou v uplynulém období zažili. Na počátku roku
se konala řada pěších výletů, které nahradily nedostatek sněhu jako pochod Opatovický šmajd, Jarní
přírodou v Jaroměřicích a ke kamenným křížům za
Svojanovem. Začátkem jara se opět zorganizoval
tradiční Vandr skrz Malo Hanó.V dubnu nastal čas
i pro cyklovýlety a cyklojízdy do Javoříčka. Pravidelný vícedenní květnový turistický zájezd odboru
zamířil na Táborsko. V této jihočeské lokalitě pak
proběhly jak pěší tak i cyklovýlety v povodí řeky
Lužnice a na dalších velmi pěkných místech. Následovala krajská akce - pěší výstup na Králický Sněžník. V červnu se uskutečnilo cykloturistické putování v zahraničí. Na kolech se projela trasa z Berlína
podél řeky Labe až do Staré Boleslavi. Ještě v červnu vyjela větší skupina cyklistů na dvoudenní putování po východních Čechách v oblasti okolo Hradce
Králové. Počátkem prázdnin se vydala mládež na
vodácký tábor na řece Ohři a v týdenním putování
sjela její horní tok. V druhé polovině prázdnin opět
vyrazili dospělí na své cykloputování do středních
Čech. S příchodem podzimní části sezóny jsme zajistili boskovickým turistům dílčí organizaci pochodu a jízdy R 43, jdoucí po trase staré rozestavěné
dálnice od Brna do našeho prostoru. Pak jsme vyjeli
na třídenní pěší putování Novohradskými horami
v jižních Čechách i Rakousku. Následovala řada
jednodenních výletů, například na kolech do Biskupic na kaléšek nebo pěšky do Králík k pevnostem či
sopkám u Bruntálu. Koncem října se ještě uskutečnil třídenní zájezd do severních Čech na Liberecko. Listopad byl měsícem pro dětské akce. Tradiční
dětské vycházky Bojíte se strašidel? okolo Křížového vrchu se zúčastnilo více než 400 dětí většinou
se svými rodiči, na hrad Cimburk za Čertovským
perníkem se vypravila více než stovka účastníků.
Totéž se pak opakovalo i na výletové akci Zavírání důlních stezek na Hřebečovském hřebeni, kterou
se již vlastně uzavřela sezóna. Tento výčet aktivity
však nezahrnuje řadu krátkých vycházek a vyjížděk
v okolí města. Stejně tak ani práci v terénu, při které
se pravidelně opravuje a udržuje v pořádku značení pěších cest i cykloznačení. Sezóna odboru KČT
byla skutečně bohatá a umožnila svým členům poznat mnoho nového i zažít řadu pěkných chvil v přírodě i s kolektivem, který si dobře rozumí. Přitom
se nejedná o uzavřenou skupinu a je možné všem,
kdo by měli o tuto aktivitu zájem, se do ní zapojit.     
Red. kráceno

Poděkování ZŠ
Křižovatka

Naše vnučka žije s rodiči a bratrem dlouhodobě
v zahraničí a loni tam začala chodit do první třídy.
Jako žákyně české školy je také zapsána v první třídě ZŠ Křižovatka. Při vánoční návštěvě u prarodičů
byla pozvána k seznámení se školou a k vykonání rozdílové zkoušky. Se svojí třídou se zúčastnila
vyučování a návštěvy městské knihovny, další den
pak absolvovala přezkoušení před komisí. Přestože
měla trochu obavy z neznámého prostředí, domů ze
školy přišla nadšená. Její spolužáci s třídní učitelkou
ji přijali moc hezky, a ani následná zkouška nebyla
nijak stresující záležitostí. Za velmi milý a vstřícný
přístup bychom chtěli touto cestou poděkovat především třídní učitelce paní Dagmar Valentové, ale také
ředitelce školy paní Lence Bártové i dalším pedagogickým pracovníkům této školy.
Ludmila a Jan Daulovi
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 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.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Perfect Days – I ženy mají
své dny (ČR)
8. 2. středa, 19:00, vstupné 75 Kč

a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho
daleko lepší. Režie: Woody Allen
Romantická komedie, přístupný od 15 let, 94 min.

Šmoulové (USA)

15. 2. středa, 17:00, vstupné 70 Kč
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný
film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré

Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane
největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale
pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana
Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od
bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od
homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol)
a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky
(Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při

vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče
a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard.
Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové,
hvězdy televizního pořadu Před a po. Přitom Erika
má vše nač si vzpomene, ale s každým přibývajícím
rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá –
a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí
se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak
svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se
nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam
(Vojta Kotek). Režie: Alice Nellis.
Komedie, přístupný od 12 let, 110 min.

Poupata (ČR)

22. 2. středa, 19:00, vstupné 70 Kč

hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene
Šmouly z jejich vesničky a během následného
pronásledování všichni společně projdou kouzelným
portálem, který je zavede do našeho světa, přímo
doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří
Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob,
jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je
Gargamel znovu vystopuje. Režie: Raja Gosnell
Animovaná komedie, 102 min.

Dům (ČR)

20. 2. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem
o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající
touze po svobodě. Imrich buduje svůj vlastní životní
sen – staví dům pro svoji mladší dceru Evu. Do

Půlnoc v Paříži (USA)*

13. 2. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel
McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí
s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným
spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po
svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou

představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve
20. letech minulého století zlatým věkem. Jednoho
večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil se
prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu
odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho
budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí

stavby domu projektuje všechny své sny a ambice,
které ztratil v éře komunismu. Na rodinném
dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první,
nedokončený dům, měl patřit Evině starší sestře Janě.
Ta se ale otcovi vzepřela a Imrich ji i s její rodinou ze
svého života „vyškrtl“. Eva sní o tom, že po maturitě
konečně opustí „vězení dokonalého domova“ i život
na maloměstě a konečně se vydá poznávat jiný
svět. Těžce nese otcovy starosvětské názory a jeho
chování vůči matce a sestře, chodí za školu, tajně se
stýká se sestrou a její rodinou, přivydělává si a dělá
vše proto, aby mohla co nejdříve „vypadnout“.
Nečekaně ji cestu zkříží nový muž, starší a ženatý
Jakub, se kterým ji do života přibude další tajemství.
Brzy však všechna tajemství začnou vyplouvat
na povrch a jejich životy naberou nečekaný zvrat.
Režie: Zuzana Liová, hrají: Miroslav Krobot, Judit
Bárdos, Taťjana Medvecká ad.
Drama, přístupný od 15 let, 100 min.

Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny,
žijící na malém městě. Každá z postav žije svým
ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od
domova, s plným vědomím toho, že její jedinou
nadějí je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza
věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti,
za jakých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do
budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne.
Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom
si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná
závislost na výherních automatech, která přivedla
jeho nejbližší do neřešitelné životní situace, je v jeho
mysli samozřejmostí. Skutečný a přesvědčivý pokus
o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě.
Režie: Zdeněk Jiráský, hrají: Vladimír Javorský,
Malgorzata Pikus ad.
Drama, přístupný od 12 let, 94 min.

Twilight sága: Rozbřesk –
1. část (USA)*
27. 2. pondělí, 19:00, vstupné 75 Kč

V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson)
po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde
se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.
Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi,
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi
Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě.
Těhotenství s upírem pro ni však
znamená fatální
hrozbu. Čeká ji
tedy bouřlivý rok
plný lásky, pokušení i ztrát. Musí
se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto
rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako
červená nit, na níž visí osudy obou kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde
k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou
mít nedozírné následky. Režie: Bill Condon, hrají:
Robert Pattinson, Kristen Stewart ad.
Fantasy/romance/thriller, přístupný od 12 let,
111 min.
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Kulturní centrum

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

Zdravý životní styl Východní medicína (přednáška)

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

8. 2. středa, 16:00, klubovna muzea, vstup
zdarma

Dozvíte se:
* jak funguje kruh života (pentagram)
* jak působí na naše zdraví,
* jak předcházet onemocněním
* jak řešit případné zdravotní problémy
* jak žít v souladu s přírodou
* poradíme Vám jak zhubnout
* poradíme Vám jak žít zdravým životním stylem
* možnost přeměření diagnostickým přístrojem
a zjištění zdravotního stavu (tohle vše zcela
zdarma a nezávazně)
Akci pořádá p. Ilona Chromcová (přednášející) ve
spolupráci s Kulturními službami města M. Třebová.

Jak se Honza dostal na
Hrad (pohádka)

14. 2. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál,
vstupné 30 Kč
Klasická pohádka na motivy báchorek o českém
Honzovi. Honzu není třeba dlouze představovat, zná
ho skoro každý. A taky není divu, když ušel takový
lán cesty. Lecčemu se přiučil a poznal mnoho nového.
Tentokrát jej vítr zavál až do královského města, kde
se budou jiní učit od něj. Podaří se Honzovi dostat až
na královský hrad? Nebo království zůstane na pospas
chamtivému rádci a všichni půjdou po žebrotě?

Zdeněk Izer a Šárka
Vaňková – Ve dvou se to
lépe táhne (zábavný pořad)
21. 2. úterý, 19:00, dvorana muzea,
vstupné 200 Kč

Nový hudebně zábavný pořad, ve kterém se
diváci budou moci znovu setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako
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Stálá expozice
vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních
pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
Partnerkou Zdeňka Izera v tomto programu je
zpěvačka Šárka Vaňková.

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

Eliščiny pohádky (pohádka)

1. 3. čtvrtek, 8:30 a 10:00, kinosál,
vstupné 30 Kč

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

3.2. Dance Party Mix – Dj Juri & J.M.X.
10.2. Chupito Party – Dj Shirak
11.2. Valentýnská Dance Party – Dj Maty
Captain Morgan Spiced Gold & Black – 30 Kč

Chupito drink – 25 Kč. Rozkousni třešeň, ale nepolykej...!

Večer plný zamilovaných hitů, lásky a vzrušujících soutěží...

HIP HOP STAGE

Městské muzeum

Union & live band
17.2. Prago
Uncles and Papas / DJ´s Busteraz, Maro, Kato
Majitelé hudební ceny Anděl za rok 2010, s nimi semifinalisté
Československo má talent a spousta dalšího. Vstup 150 Kč.

Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

18.2.

Stálá expozice

24.2.

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Beseda s projekcí

Erotic Hot Night s rádiem Haná – Dj Mirek Karásek

Dámský a panský striptýz, nejžhavější hity, soutěže o super ceny a spousta zábavy.

PUNK ATTACK – PLEXIS
Apple Juice / Zatrest / VHS
Pražská punková legenda po delší odmlce opět v Duku Duku.
Noc plná punk´n´rollu, piva a skvělé zábavy. Vstup 100 Kč.

25.2. Oldies Party – Dj’s Company
Grants William Whisky – 35 Kč

Na Hedvábné stezce

17. února 2012, 17:00, kinosál muzea,
vstupné 50 Kč
Projekce dokumentu a beseda s autorem Lumírem
Moučkou.

NA HEDVÁBNÉ STEZCE
z

c y k l u

c e s t o p i s n ý c h

d o k u m e n t ů

ČÍNA - ZEMĚ DRAKA 2011
dokumentární filmy, fotografie a beseda s Lumírem Moučkou
o poznatcích z 11 200 km dlouhé cesty Čínskou lidovou republikou
17. února 2012 v 17 00 hod • kinosál Muzea Moravská Třebová, Svitavská 18 • Vstupné 50 Kč
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Turistický portál kraje je nejlepší v republice
První místo v kategorii Nejlepší turistický portál
v rámci Velké ceny cestovního ruchu 2011/12 získal
turistický portál kraje www.vychodni-cechy.info.
Cena byla předána v Brně u příležitosti veletrhů
GO a Regiontour. V soutěži se hodnotily především
množství, kvalita a užitečnost informací, počet
jazykových mutací a kvalita jejich zpracování,
grafika webu, snadnost navigace a ovládání,
tzv. uživatelská přívětivost a použitelnost, dále
inovativní služby, uživatelská a komunitní
otevřenost jako například diskuze, sociální
sítě apod. a také vnitřní provázanost informací
v rámci webu. Turistický portál vychodni-cechy.
info funguje v celkem devíti plnohodnotných
jazykových mutacích a oslovuje tak velmi širokou
veřejnost nejen u nás, ale i v zahraničí. Svoji
nabídku cílí nejen na návštěvníky prostřednictvím
webových stránek, ale také v rámci sociální sítě
Facebook a nově také prostřednictvím mobilní
webové aplikace m.vychodni-cechy.info, což
ocení zejména uživatelé mobilních zařízení, kteří
mohou získávat turistické informace i v závislosti
na své aktuální poloze v terénu. Kromě toho
portál nabízí i možnost stáhnout a uložit vyhledaná
data z portálu do GPS zařízení. „Ke správnému
naplánování výletu či dovolené v našem krásném
kraji může návštěvník portálu využívat funkci
Plánovač výletů, která poslouží k snadné tvorbě
i vícedenního programu. A pokud návštěvník
nebude mít chuť něco plánovat, portál mu nabízí
více jak 120 již zpracovaných inspirativních
programů,“ doporučil radní Miroslav Stejskal.
Novinkou portálu je možnost online rezervace

ubytovacích služeb a nákupu vstupenek na kulturní
a sportovní akce. Nakoupit na portálu lze také
rozmanité balíčky zážitků sestavené a prodávané
přímo jejich poskytovateli. Oficiální turistický
portál vychodni-cechy.info provozuje a spravuje
Destinační společnost Východní Čechy společně
s Pardubickým krajem. Jeho obsah tvoří, pravidelně

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Únor 2012
Litomyšl

Beseda: Václav Havel nejen Litomyšli
4. 2. 2012 od 18:00 hod. - Music Club Kotelna
Moderuje P. Kvapilová, účast přislíbili PhDr. J. Šiklová, CSc., Prof. PhDr. T. Halík, Th. Ing. T. Březina
21:00 hod. - koncert The Plastic People of the
Universe

Vypravování o atmosféře festivalu v jihokorejském Busanu i o putování po Jižní Koreji, zazní
písničky prezentované v soutěži, promítání fotografií.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička

Odkrývání Dobře utajených houslí aneb
Miroslav Horníček - člověk, herec, spisovatel,
výtvarník
Do 31. 5. 2012 - kongresové sály Státního zámku
Litomyšl

Doba měst a hradů, husitské války
24. 1.-22. 4. 2012 - Centrum B. Martinů
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se řadu
zajímavostí a vyzkoušíte si jak se žilo na hradě,
v podhradí i na bitevním poli.

Valentýnská pusa na zámku
14. 2. 2012 - Státní zámek Litomyšl
Přijeďte se zasnoubit a vyhrajte svatbu na zámku
Litomyšl zdarma!

B. Thomas: Charleyova teta
6. 2. 2012 od 19:00 hod. - Tylův dům
Poličský ochotnický soubor nastudoval divadelní
hru B. Thomase o dvou studentech oxfordské univerzity a jejich tetě.

Svitavy

Masopust a staročeská zabíjačka
4. 2. 2012 od 14:00 hod. - náměstí Míru
Tradiční masopust masek a muzikantů z Vortové
a zabíjačkové hody.

Dětský maškarní karneval
25. 2. 2012 od 14:00 hod. - Tylův dům
Pohodové sobotní odpoledne nabité soutěžemi,
tancem a zábavou, vyhodnocení a ocenění nejlepší masky.

Koncert: Garcia
9. 2. 2012 od 19:00 hod. - Fabrika
Mimořádná zpěvačka Kateřina Garcia představuje
absolutní špičku interpretace irského zpěvu v našich zemích. Žije v Irsku, působila ve skupině Dún
an Doras.

Koncert: Photolab
18. 2. 2012 od 20:00 hod. - Městský klub
Koncert na klubové scéně.

Večer pod lucernou …. s Iuventusem
Iuventus v Jižní Koreji
11. 2. 2012 od 19:00 hod. - Fabrika

Vysoké Mýto

Koncert : Krausberry
25. 2. 2012 od 20:00 hod. - Městský klub
Koncert legendární blues/rockové kapely v čele
s expresivním M. Krausem.

aktualizují a informacemi doplňují poskytovatelé
služeb v cestovním ruchu a turistická informační
centra.
Magdalena Navrátilová,
tisková mluvčí Pardubického kraje

Hasičský ples
v Kulturním
domě v Boršově
4. února 2012 od 20:00 hodin
hraje: Rytmik z Jedlové
vstupné: 50 Kč
Srdečně zve
Sbor dobrovolných hasičů v Boršově

Kulturní dům
v Boršově
Sdružení přátel KD v Boršově, boršovské hasičky a hasiči, fotbalisti a myslivci si Vás dovolují pozvat v sobotu 18. 2. od 14:00 hodin
na DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
s kouzelníkem plné soutěží a karnevalového
křepčení a večer potom na OBECNÍ PLES
aneb TRUBIČKOVÝ BÁL, který se koná
od 20:00 hodin. Předtančení - vystoupení tanečního klubu Style ze Svitav, bohatá a pestrá
tombola, kančí guláš a samozřejmě trubičky
paní Škotové. Hraje DOMINO pana Beyera.
Vstupné včetně místenky 80 Kč. Vstupenky
a informace od 23. ledna v prodejně Večerka
Slíva v Boršově. Informace rovněž na adrese
www.spkdborsov.estranky.cz.
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Počátky automobilové dopravy v Moravské Třebové
Po pokusech s vozidly poháněnými parními stroji
se v druhé polovině 19. století podařilo zprovoznit první spalovací motory. Od roku 1885 se začala rozvíjet výroba automobilů. Asi vůbec první
z nich byl sestrojen Karlem Benzem v Mannheimu, někdy se jako datum vzniku automobilu uvádí
29. leden 1886, kdy si Karl Benz nechal svůj vynález patentovat. Nezávisle na něm začali v Německu vyrábět automobily také Gottlieb Daimler
a Wilhelm Maybach. První rakousko-uherský
automobil NW Präsident byl sestrojen v letech
1897–1898 v Kopřivnici, kde – ve firmě Schustala
& Co. (později Tatra), zaměřené původně na výrobu kočárů – tím začala sériová výroba automobilů
v českých zemích. Roku 1895 byla v Mladé Boleslavi založena firma Laurin & Klement (pozdější
Škoda), zpočátku však vyráběla jízdní kola a motocykly, automobily až od roku 1905.
Benz-Velo – první automobil
v Moravské Třebové?
V Moravské Třebové se prý první auto objevilo na
přelomu 19. a 20. století. Podle některých zpráv
to byl vůz značky Benz-Velo, jehož hrdým majitelem byl Rudolf Geßner, podnikatel, mimo jiné
zakladatel „šamotky“ ve Velkých Opatovicích.
Auto se zřejmě v ulicích Moravské Třebové objevilo v roce 1901, kdy Geßner kopil od Ernsta

2

1

kvůli jeho posádce – mohlo jít např. o vzácnou
návštěvu.
Také mnozí další majitelé využívali osobní auta
podobně jako pan Geßner i k podnikání nebo přivýdělku; fungovala jako taxíky a zcela vytlačila
fiakry tažené koňmi. Nájemní auta stávala připravena na západní straně náměstí, jak je možno vidět
na některých předválečných pohlednicích (obr. 3
– za zaparkovanými osobními auty stojí poštovní
autobus). V roce 1924 nabízel hotel Komarek na

4

Reicherta dům č. 14 v Brněnské ulici a s rodinou
se do Třebové přestěhoval (v domě také hned zřídil evangelickou modlitebnu).
Geßner se prý živě zajímal o technické novinky.
Jeho první automobil popsal jeho vnuk o sedmdesát let později jako „kočár s dozadu umístěným
motorem“ – a model Benz-Velo, první sériově
vyráběný automobil, opravdu takto vypadal (obr.
1). Benz dal tento model do prodeje už v červenci 1886. Lidé mu zpočátku příliš nevěřili, a tak
s ním manželka Karla Benze Bertha podnikla 100
km dlouhou cestu, aby prokázala jeho spolehlivost. Původně byl vyráběn jako tříkolka, vůz Rudolfa Geßnera už byl určitě čtyřkolový. Měl motor o třech koňských silách, tři rychlostní stupně,
neměl zpátečku. Maximální rychlost byla 25 – 30
km / hod. V rodině se tradovalo, že první výlety
s tímto vozem končily většinou odtažením „živou koňskou silou“. V prudším stoupání musel
prý řidič vystoupit a jít vedle rachotícího auta.
Asi roku 1910 si Geßner koupil nové auto značky Laurin a Klement, o pár let později opět Benz,
koncem dvacátých let Peugeot a po něm Tatrovku, kterou využíval i jako taxík a později vůz pro
autoškolu.
K dalšímu vývoji automobilové dopravy
ve městě
Fotografie vlepená do městské kroniky a opatřená popiskou „1. automobil v Moravské Třebové“
není příliš kvalitní, ale zachycuje zcela zřejmě jiné
auto, které má již motor vpředu (obr. 2); hlouček
zvědavců se mohl vytvořit kvůli autu, ale také

náměstí (pozdější Slavie) využití nově pořízeného
hotelového auta – na kratší i delší cesty.
Od roku 1910 byla v Moravské Třebové zaváděna hromadná automobilová (autobusová) přeprava. Nejdříve začaly jezdit poštovní automobily
(autobusy) na trase Moravská Třebová – Svitavy
a Moravská Třebová – Krasíkov. První autobusy
byly dvanáctimístné. Zpočátku byly do Moravské
Třebové nasazeny vozy značky Laurin a Klement,

už v roce 1911 byly však nahrazeny vozy značky
Fross-Büssing, které snad lépe vyhovovaly kopcovitému terénu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Za první světové války byly autobusy opět
nahrazeny žebřiňáky, po válce byla autobusová
doprava obnovena a přibyla další linky – kromě
státních i soukromé. Někteří podnikatelé provozovali jakési mikrobusy pouze pro šest pasažérů.
Za první republiky jezdil takový mikrobus jednou
týdně i do Prahy, byly pořádány také „zájezdy“,
např. do Maria-Zell.
Automobily byly ovšem využívány také k přepravě nákladů. Až v roce 1931 vyšel úřední zákaz přepravy osob nákladními automobily. Také
nákladní auto si bylo možno pronajmout, zejména
v povoznictví Franze Piffla v Orlí (dnes Komenského) ulici.
V Moravské Třebové se ovšem auta i prodávala,
nápadné jsou především inzeráty v novinách, které propagují automobily značky Laurin a Klement
(obr. 4). Tu zde kolem roku 1910 zastupoval Albin Wagner, majitel firmy zaměřené na budování
vodovodů, hloubení studen a související činnosti.
Automobilový provoz se ovšem neobešel bez nehod. Dochovalo se o nich několik zpráv v městské
kronice a tisku. Už 7. prosince 1912 došlo k první nehodě poštovního autobusu, která se naštěstí
obešla bez vážnějších zranění. Obviněn byl tehdy
právě Albin Wagner a jeho syn Friedrich, který seděl v kritickém okamžiku za volantem rodinného
vozu a pokoušel se autobus předjet; soud je však
viny zprostil.
-jm-
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Poslední měsíc roku 2011
v domově pro seniory
Vystoupení pěveckého souboru
Stalo se již hezkou tradicí, že pěvecký soubor našeho domova složený z klientů, zaměstnanců současných i dřívějších zpříjemňuje svým vánočním
vystoupením dobu čekání na nejkrásnější svátky
roku - Vánoce. Vystoupení našeho pěveckého souboru v adventním období započalo v kulturním
domě v Chornicích, kde nás místní obyvatelé již
po několikáté vřele uvítali. V kapli našeho domova
bylo možné si poslechnout vánoční písně a koledy
na třech vystoupeních pěveckého souboru, která
byla určena pro obyvatele domova, zaměstnance,
rodinné příslušníky, ale také pro občany města.
Velice nás potěšilo, že jedno z vystoupení se konalo na přání učitelů a žáků II. základní školy.
29. 12. 2011 - rozloučení s rokem 2011
V samém závěru roku se společně a netradičně
zaměstnanci i obyvatelé DpS rozloučili s rokem
2011. Každý kdo přišel mohl ochutnat grilované
klobásky, pečené jedlé kaštany a zahřát se svařeným vínem či vánočním punčem. K poslechu
i zpěvu hrála dechová hudba.
Zuzana Václavíková,
Sociální služby města Moravská Třebová

Ohlédnutí za
rokem V Pekle
Je to již více než rok, kdy jsme po nemalých přípravách otevřeli Občerstvení
V Pekle. Po 50 letech se alespoň částečně
podařilo navázat na kdysi úspěšnou tradici. Svou cestu do našeho malého sklípku
si našly stovky Třebováků i přespolních,
kteří zde našli útočiště v zimě i v létě. Provoz tak specifického občerstvení, které je
daleko od města, bez vody a elektřiny si
žádá mnoho příprav a klade velké nároky na obsluhu. Celý rok bylo občerstvení
provozováno bez zisku. Chtěli jsme především oživit tuto část lesa, připomenout
dávno zapomenuté časy. Bohužel podnikání nelze vykonávat jako službu. Náš
první pokus zřídit zde terénní informační centrum za finanční podpory města
a zachovat tak i nadále občerstvení nebyl
schválen. Pokud podporujete naše snahy
o zachování občerstvení a rozšíření na
terénní informační centrum za podpory
města, podpořte nás prosím vyslovením
vašeho souhlasu, který zašlete na email:
obcerstvenivpekle@seznam.cz.
Děkujeme.

Milan Blaha
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Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí
6. 2. 2012 v refektáři františkánského
kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů na
návštěvu hřbitova se v únoru neuskuteční. Provoz humanitárního šatníku
je zajištěn každý pátek od 15:00-17:00
hod. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý
pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul.
Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní
osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Tříkrálová sbírka
Ve dnech od 6. do 8. ledna, bylo v Moravské Třebové a okolních vesnicích poněkud
rušno. Do ulic vyšly skupinky dětí se svými vedoucími, aby do každého domu přinesli Tříkrálové požehnání a drobný dárek s upomínkou na
již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. Jako naše
poděkování za příspěvek do Tříkrálové sbírky nakreslil pan Čadílek opět nezištně novoroční přání
do každého navštíveného domu. Upřímně děkujeme! Děti si za zazpívání koledy vyprosily příspěvek na podporu činností Charity. Jen v Moravské
Třebové se vybralo 124 933 Kč, ale celkově na
Moravskotřebovsku a Jevíčsku, které také spadá
pod Charitu Moravská Třebová, se celkem vybralo krásných 373 716 Kč, což je o 10 927 Kč více
než loni. Za všechny dary ještě jednou upřímně
děkujeme! Letos se příspěvek plánuje použít na:
přímou pomoc a potravinovou banku pro sociálně
slabé rodiny v regionu, nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek do charitní půjčovny, nákup
pracích prášků pro praní prádla lidem bez přístřeší
a v neposlední řadě na rozvoj dobrovolnictví a soc.
služeb v charitě. Za spoustu uchozených kilometrů, či vyjitých schodů si děti se svými vedoucími
vybrali odměnu v podobě Tříkrálového bruslení
které se uskutečnilo 14. ledna. Tohoto bruslení se
zúčastnilo okolo 200 koledníků z celého regionu,
které svezly 2 autobusy. Autobusy pro koledníky
jsme mohli zabezpečit díky výtěžku Benefičního
tříkrálového koncertu v Jevíčku a v Mor. Třebové,
který se uskutečnil 8. 1. 2012. Děkujeme všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na letošním
tříkrálovém koledování! Zvláštní poděkování patří technickým službám za bezplatné poskytnutí
ledové plochy pro bruslení koledníků.
CO SE DĚJE V DS DOMEČEK, STD ULITA
A SAS ŠANCE PRO RODINU:
Začátek roku je pro naši organizaci vždy velmi náročný, protože stále nevíme, jaké výše dotací na
služby dostaneme. Přesto však neztrácíme naději, že budeme moci pokračovat v dalším rozvoji
či stabilizaci stávajících služeb a zaměřujeme se
také na rozšíření dobrovolnictví v charitě. Děkujeme Nadačnímu fondu Albert dětem za finanční
příspěvek ve výši 80 tis. Kč na program Kamarád.
STD Ulita:
Uživatelé STD Ulita se podíleli při přípravách na

charitní Tříkrálovou sbírku, kde v rámci dílen vyráběli kostýmy pro dobrovolníky. V lednu jsme
s uživateli STD absolvovali exkurzi do pekárny
Moravec, kde jsme se informovali o tom, co vše
obnáší práce pekaře.
DS Domeček:
V lednu jsme i my podpořili Tříkrálovou sbírku
a koledovali jsme v Domově pro seniory v Moravské Třebové, čímž chceme poděkovat všem, kteří
přispěli na dobrou věc. Uživatelé Domečku vyrobili perníkové komety, kterými byli obdarováni
tříkráloví koledníci za jejich dobrovolnou pomoc.
Jednou z mnoha událostí byla návštěva karnevalu
v Makově. Dále pokračujeme v kurzu hospodaření
s penězi a kurzu sociálních dovedností. Velké oblibě se těší řemeslné práce v dřevodílně. Proběhla
i informativní schůzka s rodiči, děkujeme všem,
kteří se zúčastnili.
SAS Šance pro rodinu:
Pracovnice Sociálně aktivizačních služeb Šance
pro rodinu chtějí touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na zlepšení situace sociálně slabých a znevýhodněných rodin a přispěli k úspěšnému rozjezdu nové sociální služby. V nastávajícím roce chce služba navýšit svou kapacitu
a věnovat se většímu počtu rodin s dětmi v nepříznivé situaci. Šance pro rodinu se bude mimo svou
pravidelnou činnost podílet na veřejné akci pro
děti v červnu 2012 ve spolupráci s Policií ČR a Integrovaným záchranným systémem. Dále Sociálně
aktivizační služby plánují přednášku pro veřejnost
ve finanční či výchovné problematice a výlet pro
děti sociálně slabých rodin. Sociálně aktivizační
služby Šance pro rodinu poskytují podporu a pomoc rodinám s dětmi v jejich tíživé situaci již 4
měsíce. V současné době pracovnice řeší s rodinami převážně školní a výchovné potíže dětí, stabilizaci rodinného rozpočtu a snaží se rodiny navázat
na další odbornou a specializovanou pomoc.
Ludmila Dostálová,
ředitelka OCHMT a tým pracovníků
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz,
či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita, SAS na
ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Český svaz bojovníků za svobodu základní organizace Moravská Třebová
Do nového roku Vám chceme přát, aby měl člověk člověka rád, aby jeden druhému víc štěstí přál
a aby ten další rok za to vše stál.
Místní organizace svazu českých bojovníků za
svobodu sdružuje zejména bojovníky proti fašismu

z druhé světové války, rodinné příslušníky a sympatizující občany. Členy naší organizace se mohou
stát nejen pozůstalí po obětech, kteří přišli o život
v koncentračních táborech nebo byli popraveni, ale
členy mohou být i občané, kteří odsuzují to, co se
dělo za druhé světové války. Nabízíme občanům

odebírání našich novin, které vycházejí jednou za
14 dní. V letošním roce bude naše organizace pořádat v měsíci květnu jednodenní návštěvu Malé
pevnosti Terezín (datum bude upřesněn). Přeprava
autobusem i prohlídka tábora je zdarma.
E. Weissová, kontakt 461 316 900
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1.-29. 2. 2012 – Fotografie z Ladaku
Výstava fotografií Jana Tilingera a Ondřeje Cundra z občanského sdružení Surya, které v září 2008 úspěšně dokončilo
stavbu Sluneční školy ve vesnici Kargyak v indickém Himálaji ve výšce 4200 m n. m. Přístupno v půjčovní době knihovny.
9. 2. 2012 – Kam až sahá vesmír
Přednáška Mgr. Jindřicha Žižky, absolventa oboru teoretické
fyziky a astrofyziky na MU v Brně a studenta 3. ročníku doktorského studia na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze, kde je částečně zaměstnán a věnuje se výzkumu
malých těles. Přednáška proběhne v sále sociálních služeb od
17:30 hod.
14. 2. 2012 – Setkání s evropskou filosofií I. – Antika
Čtyřdílný cyklus přednášek PhDr. Pavla Petra. První část,
s názvem Antika, proběhne ve studovně městské knihovny
od 17:30 hod.
21. 2. 2012 – Pojďte s námi do světa …
Konverzační večery pro všechny, kteří si chtějí ověřit, jak se
domluví v jiném jazyce.
ruština – lektorka p. Světlana Kadlecová
němčina – lektorka p. Hana Krejčová
angličtina – lektor p. Miroslav Landa
francouzština – lektorka Sophie Lhuillier
Začátek v 17:00 hod. v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x měsíčně.
28. 2. 2012 – Malý Tibet – Ladak
Beseda s videoprojekcí. O své zážitky z putování Ladakem se
s vámi podělí Mirek a Katka Kubíkovi. Beseda se uskuteční
v 18:00 hod. ve společenském sále sociálních služeb.
Dopisy z Kábulu
Dne 22. 12. 2011 proběhl v MěK v Mor. Třebové křest knihy
a autorské čtení z knihy Dopisy z Kábulu, jejímž autorem je
vojenský kaplan Petr Šabaka, který v ní zúročil svůj čtyřměsíční pobyt v afghánském Kábulu v roce 2008, kde působil
jako kaplan vojenské nemocnice. Knihu vydalo svitavské nakladatelství Trinitas a na její výtvarné a grafické podobě se
podílely mladé, moravskotřebovské výtvarnice Nikola Kalinová a Gabriela Pokorná. Knihu si můžete zakoupit v MěK.
Připravujeme na březen:
Setkání s evropskou filosofií II. – lektor PhDr. Pavel Petr
Pojďte s námi do světa – konverzační večery
Smutná Braunová – herečka Jitka Smutná a spisovatelka
Petra Braunová v literárně-dramatickém hudebním pořadu.
Knihovna dětem
Tvořivé středy
1. 2. 2012 – Podmořský svět
8. 2. 2012 – Valentýnské přáníčko
15. 2. 2012 – Maska
22. 2. 2012 – Chobotnička z vlny
29. 2. 2012 - Koníček
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK. Program
1. 2. je připraven ve spolupráci se Speciální školou v Moravské Třebové.
Šikovné děti mezi námi
6. 2. 2012 – Quilling pro děti
Výtvarnou dílnu, quilling (navíjení papírových proužků) povede Eva Juračková. Vytvoříme sněhuláka, stromeček aj. Začátek je ve 15:15 hod. v dětském oddělení knihovny.
7. 2. 2012 – Quilling pro děti
Výtvarnou dílnu, quilling (navíjení papírových proužků) povede Kristýna Juračková. Vyrábět se budou kytičky. Začátek
je ve 15:15 hod. v dětském oddělení knihovny.

16. 2. 2012 – Hrajeme šachy s …
Výuka šachů pro začátečníky i pokročilé, vedou Rostislav
Abraham a Jonáš Krummer. Začátek v 15:45 hod.
Odpoledne s babičkou
Úterý - 7., 14., 21., 28. 2. 2012 – čtení, zpívání, hry, povídání,
hraní scének a mnoho dalších jiných činností. Vede p. Věra
Nápravníková a p. Slavěna Miklošová. Začátek v 15:00 hod.
v dětském oddělení knihovny.
Učíme se háčkovat
Čtvrtek - 2., 9., 16., 23. 2. 2012 – výuka háčkování a vytváření výrobků pro denní stacionář Domeček, vede p. A. Hamerníková a M. Jurásková. Začátek v 15:00 hod. v dětském
oddělení knihovny.
1. 2.-21. 3. 2012 – Háčkované výrobky pro Domeček
Dne 1. 12. 2011 vyhlásila knihovna akci Háčkované výrobky
pro Domeček. V knihovně se vytvářejí a shromažďují háčkované výrobky pro denní stacionář Domeček. Po celou dobu
trvání akce probíhají v knihovně každý čtvrtek výukové lekce

Red. kráceno

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
3. 2. KERAMIKA pro veřejnost v DDM - zimní dekorace
pro děti i dospělé. Od 14:00-15:00 hod. předškoláci s doprovodem, 15:00-16:00 hod. ostatní veřejnost. S sebou přezůvky, pracovní triko, 10 Kč (termín následného glazování se
domluví na místě). Účast závazně nahlásit do 2. 2. v DDM.
7.-9. 2. LETEM SVĚTEM - základní kolo zeměpisné soutěž pro žáky 6.-9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázia,
kteří se o zeměpis zajímají nad rámec učebních osnov. Soutěž proběhne v DDM v čase od 8:00 do 14:00 hod. (nutné
telefonicky si domluvit termín a přibližný počet účastníků
do 27. 1. 2012).
10. 2. SLADKÝ VALENTÝN v DDM - od 15:00 do 17:00
hod. Na dvou stanovištích si uděláte sladkou dekoraci + valentýnské aranžmá. S sebou přezůvky, nůžky, 25 Kč. Účast
závazně nahlásit do 8. 2. v DDM - předškoláci v doprovodu
rodičů.
22. 2. LETEM SVĚTEM - finálové kolo
23. 2. RECITACE - oblastní kolo pro 1. st. ZŠ, od 9:00 hod.
v koncertním sále ZUŠ.
24. 2. RECITACE - oblastní kolo pro 2. st. ZŠ + odpovídající ročníky gymnázia, od 9:00 hod. v koncertním sále ZUŠ.
Spolupořadatelem recitačních soutěží je místní ZUŠ.
24. 2. NAMALUJ OBRÁZEK - výtvarná práce s použitím
mikrotenového sáčku, rámeček je zahrnut do ceny akce. Od
15:00 hodin na DDM. S sebou přezůvky a 25 Kč.
LETNÍ TÁBORY NA ROK 2012:
Kreativní tábor v DDM od 16.-22. 7. 2012 pro děvčata
3.-7. tříd. Tábor zaměřený na kreativní činnost. Soutěže
v klubovně, na zahradě a v přírodě v rámci CTH. Výlety,
turistika, koupání aj. Strava 5x denně, pitný režim neomezen, ubytování v DDM. Cena 2.100 Kč. Hlásit se můžete
telefonicky nebo emailem v DDM. Bližší informace Andrea
Aberlová.
Astronomický minitábor od 30. 7.-2. 8. 2012 pro děti od
2. tříd. Vzhůru za tajemstvím vesmíru. Astronomická expedice Sluneční soustavou za tři dny hledá posádku. Teoretická i praktická příprava zajištěna na hvězdárně. Ubytování
v DDM. Cena 1.050 Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo

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

háčkování. Máte doma nějaká nepotřebná klubíčka vlny nebo
příze? Darujte je knihovně. Nebo nám přineste své výrobky,
přidáme je k ostatním pracím. Všem dárcům děkujeme.
Znáš svůj kraj
Na počátku roku 2012 vyhlásila knihovna etapovou soutěž
s názvem Znáš svůj kraj? Každý měsíc (od ledna do června
2012) knihovna vyhlásí 5 až 10 vědomostních otázek vztahujících se k Pardubickému kraji. Pracovní listy budou k vyzvednutí v dětském oddělení knihovny nebo je naleznete na
webových stránkách knihovny (www.mkmt.cz). Po zkontrolování úkolů jednotlivých etap, získají soutěžící body, které si
budou zapisovat do průkazu cestovatele. Vyhraje ten, komu
se podaří získat nejvíce bodů a ještě k tomu získá prémie za
mimořádné úkoly. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:
1. stupeň ZŠ a speciální škola, 2. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium. Ukončena bude v červnu a vítězové budou odměněni.

14:30-17:30 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek: 16:00-17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ Palackého)
Pátek: 15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společenství dívek
7-11 let)
24.-26.2. 2011 V. národní setkání MO (klášter bratří
františkánů v Mor. Třebové)

emailem v DDM. Bližší informace Andrea Aberlová.
LT na SRNČÍ od 11.-18. 8. 2012 pro děti od 8 let, ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní budově,
cena 2.700 Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo emailem
v DDM. Bližší informace u Jany Chadimové. Fotografie
z loňska najdete na našich webových stránkách.
Letní tábor v DDM od 9.-15. 7. 2012 pro děti 2.-5.tř. všeobecně zaměřený tábor. Soutěže v klubovně, na zahradě
a v přírodě v rámci CTH. Strava 5x denně, pitný režim neomezen. Cena 2.100 Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky
nebo e-mailem v DDM. Bližší informace Zdena Tauerová.
Příměstský tábor 1. běh od 23.-27. 7. 2012 pro
děti 1.-2.tř. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč (v ceně je zahrnuta 2x
svačina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň). Bližší
informace u Zdeny Tauerové.
Příměstský tábor 2. BĚH od 27.-31. 8. 2012 pro
děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč (v ceně je zahrnuta 2x
svačina, oběd v restauraci a klasická táborová náplň). Bližší
informace u Jany Chadimové.
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, webových stránkách a na facebooku. Přihlásit se můžete telefonicky 461 316 786 nebo emailem ddm.mt@atlas.cz přímo
v DDM.
Pracovníci DDM (red. kráceno)
Zájmový kroužek DDM informuje:
DWD se nám pomalu, ale jistě začíná rozrůstat. No, pomalu,
nedávno Internetový portál DWD.cz oslavil 5 let svého působení na českém internetu a počet členů této organizace se
dá počítat po desítkách. Už 5 let jsme tu pro Tebe a zásobujeme tě novinkami ze světa hudby a zábavy. Na začátku ledna 2012 se naplno rozjely dlouho očekávané a zbrusu nové
webové stránky portálu DWD www.DWD.cz, na kterých se
několikrát do týdne objevují novinky ze světa hudby. Mimo
to, se zde dozvíte i všechny další podstatné informace, které by Vás mohly zajímat. Od konce ledna by měla fungovat dvě studia iRádia DWD.cz, a to v Moravské Třebové
a v Mladé Boleslavi. Do programu zcela nového iRádia
DWD.cz se připravuje i několik nových pořadů, ale to nic
nemění na tom, že stále budou pokračovat Vaše oblíbené pořady jako Fresh, Music Door, nebo ElectroShockk. Hlavní
událostí jara je ovšem, již tradiční DWDFest, jedná se už
o třetí ročník této kulturní akce. Jelikož se jedná o 3. DWD
Fest, tak pořadatelé vybrali k této významné události i významný čas. DWDFest3 se uskuteční 3. 3. 2012 od 3 hodin
odpoledne v prostorách jídelny Hedvy v Moravské Třebové.
Vstupenky na tuto akci se již dají zakoupit v předprodeji za
180 Kč nebo na místě za 250 Kč. Novinkou tohoto ročníku
bude, že celý fest bude mít 2 Stage plné hudby a zábavy.
Jakub Holešovský, vedoucí ZÚ

s t r a n a 14

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče,
zveme vás a vaše děti k zápisu do 1. třídy Speciální
základní školy, mateřské školy a praktické školy v Moravské Třebové, Komenského 287, který
proběhne dne 7. února 2012 od 14:00 hodin.
S sebou vezměte: rodný list dítěte, popřípadě aktuální lékařská a psychologická vyšetření dítěte.
Nabízíme vám:
- kvalitně vybavené třídy s interaktivními tabulemi - moderně vybavenou tělocvičnu

Poděkování
Dne 22. 12. 2011 se žáci 5. B a 6. B ZŠ Palackého byli podívat na předvánoční vystoupení,
které pro ně připravili obyvatelé a pracovníci
Domova důchodců v Moravské Třebové. Koncert, který proběhl v kapli u DD, byl působivý
a posílil sváteční atmosféru. Dětem se koncert
moc líbil, a proto se rozhodly prostřednictvím
MTZ ještě jednou všem účinkujícím poděkovat a popřát jim v tomto roce hodně zdraví
a elánu.
Helena Kopřivová

Staňte se mistry
svého oboru
Milí žáci,
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem
životě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči budete
rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. Máte
hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy
žáky střední odborné školy nebo učiliště. Učte se
a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která
vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné
veřejnosti. Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané
obory vzdělávání:
Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy),
Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola
chemická Pardubice), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ stavební
a VOŠ stavební Vysoké Mýto).
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem
společnosti s velkým potenciálem. Uvedené obory jsou zařazeny do systému stipendií a například
obor Mechanik plastikářských strojů se těší stejné
podpoře jak ze strany kraje, tak i ze strany společnosti REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku tak budou pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v potravinářství,
v dopravě a v dalších resortech. Milí žáci, vážení
rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru
oboru vzdělávání bylo správné a přineslo mladé
generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu
i existenční jistoty a společenskou prestiž.
Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
(Red. kráceno)

- snoezelen, muzikoterapeutickou místnost, keramickou dílnu
- novou jídelnu přímo v areálu školy - školní hřiště
a zahradu
- akce pořádané školou - výlety, karneval na ledě,
školy v přírodě, lyžařský výcvik, školní akademie
- zájmové kroužky dle zaměření dítěte
Poskytujeme:
- vzdělávání žákům s mentálním postižením podle
učebních plánů pro základní školu praktickou
nebo základní školu speciální
- vzdělávání žákům s jiným než mentálním postižením (např. logopedickým, zrakovým či
tělesným) dle učebních plánů základní školy
- reedukaci žáků s vadami řeči a zrakovým postižením
- rehabilitační péči žákům se zdravotním oslabením a poruchou mobility
- procvičování svalů, polohování a relaxaci za pomoci canisterapie
- činnosti zaměřené na spolupráci rodiny a školy
jako součást programu primární prevence rizikového chování
- služby školního poradenského pracoviště (školní psycholožka, školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně, metodička prevence)
- spolupráci s místními organizacemi, orgány státními správy,
s poradenskými pracovišti
a odbornými lékaři
Cíle vzdělávání žáků:
- vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní zapojit
se do běžného praktického
života a připravit je ke studiu
na středních školách
- vést žáky k rozvíjení sociálních dovedností, ohleduplnosti
a toleranci
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Omluva
Omlouváme se všem
rodičům budoucích
prvňáků, kteří chtějí
přijít k zápisu na naši školu
za špatně uvedený termín zápisu do první třídy. Správně mělo být uvedeno datum
čtvrtek 2. února od 13:30 do 15:30 hodin.
Vedení ZŠ Čs. armády 179 Křižovatka

- rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti
- motivovat žáky k učení - posilovat sebekontrolu
a sebehodnocení
- posilovat u žáků zdravé sebevědomí
- poskytovat žákům zpětnou vazbu jejich jednání
a tím podporovat rozvoj sebehodnocení
- vytvářet kladný vztah k práci - vážit si práce
vlastní i práce druhých
- učit žáky uvědomovat si svá práva a plnit své
povinnosti
- posilovat kladný vztah k přírodě - aktivně se podílet na ochraně životního prostředí
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Stolní tenisté v polovině sezony
Rok 2011 zakončili stolní tenisté tradičním silvestrovským turnajem, kterého se zúčastnilo 21
hráčů. Vítězem hlavní soutěže se stal s přehledem
Milan Mrva, který tak potvrdil, že v probíhající
sezóně je oddílovým hráčem č. 1. Druhé místo
obsadil Jakub Ertl, o další místo se podělili Eda
Palatka a Jaroslav Maděra.Vítězem druhé soutěže, určené pro hráče hrající okresní soutěže se stal
Richard Vykydal, další místa ovládli Holešovský
Bohumil, Krepl Ivo a Smetana Jaroslav. Druhou

Aktuální zprávy
z volejbalu
Do druhé poloviny vstoupila také celostátní liga kadetek, v jejíž skupině C se
účastní také mladé talentované volejbalistky VK Slovan Moravská Třebová.
I ony aspirují na úspěch v okresní anketě Sportovec roku, v kategorii dorost-družstva. Jak samy dívky přiznávají, je
to těžká soutěž, kterou právě absolvují,
úplně něco jiného, než hrávaly dosud.
Ovšem i neúspěch má pro ně nedozírný
smyl. Mezi silnými celky z Moravy sbírají cenné zkušenosti pro vlastní sportovní činnost.

lednovou sobotu 2012 vkročili stolní tenisté Moravské Třebové do druhé poloviny sezóny. Na domácích stolech porazili Lineu Chrudim A 10:6,
s vedoucím týmem soutěže TTC Hlinsko A naopak prohráli 2:10. Průběžně se A-družstvo nachází na uspokojivé 8. pozici v divizi Pardubického kraje s 12 účastníky. Svými výkony se nejvíce
prosazují Milan Mrva a Patrik Zítka, jejichž body
drží toto družstvo v naději, že se vyhne play-out
a sezónu zakončí v klidném středu tabulky. Jmenovaným hráčům pak zdárně sekundují Jaroslav
Maděra, Jakub Ertl a Miloš Kalandra. B-družstvo
se v současné době nachází na 4. příčce v tabulce krajského přeboru, která zaručuje účast v jarních bojích o postup do divize. Tým svými výkony
táhnou Luboš Durák a Tomáš Riemer, kteří své zápasy prohrávají jen výjimečně. Tyto hráče podporuje svými jistými body zkušený Edward Palatka,
dalšími platnými členy týmu jsou spolehlivý Jiří
Skácelík a nová letní posila oddílu Kateřina Moravcová, která přestoupila z TTC Ústí nad Orlicí.
C-družstvo hraje ve stejné soutěži jako B-tým,
nicméně pohybuje se na opačném konci tabulky.
Hlavním cílem tohoto týmu je setrvání v krajském
přeboru, neboť v této soutěži lze spolehlivě vychovávat budoucí naděje moravskotřebovského
table-tenisu. V družstvu boduje převážně Miroslav Muselík, který tak dopomáhá mladším hráčům získávat cenné zkušenosti. Jeho pak doplňují
Leonardo Tesolin, David Kühr a druhá letní posila Patrik Vrbický, který přestoupil z Jevíčka. Vý-

Nový rok a cyklisté dávno patří k sobě
Štafetu outdorových otvíračů sportovního roku tradičně drží cyklisté. Také letos přivítali rok 2012.
Jejich akce se uskutečnila již po sedmnácté, čímž
prokázali, že výjezd za každého počasí je dávno
nedílnou součástí sportovního kalendáře města.
„Pamatujeme z dřívějška fujavice, trať plnou sněhu, mrazivo i mlhavo, letos to byl přijatelný podzimní výlet, provázený jen mrholením. S potěšením také kvitujeme, že podobnou aktivitu vyvíjejí
i jinde, takže dobře vědí, že atmosféra podobných
akcí je nezastupitelná,“ komentoval organizátor P.
Brettschneider, který společenský stejnokroj vyměnil za cyklistický úbor, aby byl po sedmnácté
u akce. Neskrýval potěšení z tří desítek zájemců,
kteří absolvovali dvacetikilometrovou trasu, aby
pohodovou jízdu proměnili na permanentní disku-

zi o cyklistice a jejich příštích symptomech. Nouze
nebyla ani o recesi. „Nic překvapivého v tom nehledejte. Prostě v tom vlídném počasí potrénujeme, konec konců běh je stejně rovněž potřebný pro
dva podniky Cyklomanu,“ vzkázala odjíždějícím
sportovcům trojice ostřílených bikerů Pocsai-Kadidlo-Sedláček. „Bylo to perfektní, prostě to nemělo chybu. Mohlo nás být více, ale zřejmě mnohé
adepty udolala bujará nálada předcházející silvestrovské noci. Za rok zase na shledanou,“ prozradila další účastnice Dita, jež nikdy nechyběla.
Takže vzhůru do sportovního a cyklistického roku
2012, jehož naplněním bude 11. ročník seriálu
Cykloman, stejně tak jako nový formát známého
Moravskotřebovského cyklomaratónu. Cyklistika
v Moravské Třebové má permanentní zelenou.

sledky dalších dvou družstev (D, E v regionálním
přeboru) naleznete na webových stránkách http://
www.pinecmt.estranky.cz. Šestým seskupením,
které se zapojilo do bojů o mistrovské body, jsou
junioři v krajské soutěži. V týmu se představují všichni nadějní mladí stolní tenisté Moravské
Třebové - Leonardo Tesolin (největší talent oddílu
od r. 2003), Patrik Vrbický, Dan Němeček, Viktor
Fafílek a Martin Šejnoha. V polovině soutěžního
ročníku patří týmu skvělé 3. místo v tabulce (7
účastníků), což předznamenává slibné perspektivy stolního tenisu ve městě, jednoho z nejstarších
sportovních oddílů vůbec.

Šakalí hněv
zůstal za svým
očekáváním
Loňský nováček na krajské futsalové scéně moravskotřebovský Šakalí hněv příjemně překvapil, když při své premiéře dosáhl až na 4. místo.
Letos měl ambice výsledek zopakovat, nahrával
tomu posílený kádr, pravidelný trénink i nováčci v soutěži. Ovšem absence dlouhodobě zraněného gólmana se ukázala být oproti očekávání
mnohem složitější. Doplněný kádr byl mnohem
čitelnější, takže nebyl pro soupeře až tak velkým
překvapením. Sezona spočívala v devíti turnajích, přičemž se každý tým zúčastnil sedmkrát.
Turnaje právě vrcholí, soutěž je vyrovnanější než ta loňská, jedno je však již jisté - Šakalí hněv ztratil definitivně šanci; po dvacátém
kole z 5. pozice už nemůže postoupit do vyřazovacích bojů play-off, což je jistě zklamáním.
„Šance postoupit do dalších bojů rozhodně byla!
Jednoduše jsme to tentokráte nezvládli. Jakou
roli na tom mají složitosti sestavy či atak neodpovědnosti a nedostatek vůle jednotlivých hráčů, netřeba řešit přes média. V každém případě šestice statečných Jiří Čermák, Karel Kukol,
Martin Kozák, Filip Trnka, Štefan Gallik a Petr
Matoušek zaslouží uznání. Holt se nedá svítit, jedeme dál a chceme lépe! Možná přijdou změny
v kádru, pevný řád, odpovědnost vůči sponzorům
– jen to je úspěšná cesta vpřed,“ slíbil manažer
a hráč týmu K. Kukol. A spoluhráči s ním hlasitě
souhlasili.

Školáci dostali
nové moderní
hřiště
Základní škola na Palackého ulici může
svým žákům nabídnout nové hřiště.
O jeho vybudování se zasloužily děti ze
školy, které vyhrály víceboj podporovaný nadací energetické společnosti. Pro
svou školu získali žáci dotaci šest set tisíc korun. Dalšími 320 tisíci se na zbudování hřiště podílelo město. Zbývající část
si škola doplatila ze svého investičního
fondu. Celkem stálo hřiště s umělým povrchem 1 129 500 korun. Děti se mohou
těšit na plochu pro fotbal, basketbal, volejbal a mnoho dalších sportů, které si zde
budou moci zahrát.
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Co dělají a plánují kulturisté aneb rok
v nové posilovně - od úspěchu k úspěchu
Před rokem se konečně nastěhovali moravskotřebovští kulturisté do nových prostor. Azyl
jim poskytla nová REHAU aréna, která slouží
jako multifunkční hala i jiným sportům. Oslovili jsme Jiřího Zemánka, stávajícího předsedu
oddílu kulturistiky, který má ve městě své pevné místo už 35 let a požádali jsme, aby nám
ozřejmil podstatu a aktivity tohoto málo viditelného sportu ve městě.
„Kulturistika je dnes o něčem jiném než v minulosti. Když se dění dostalo do mé gesce
(1979), soustřeďovali jsme se na rozvoj aktivit s mládeží. Kulturistika byla jiný sport než
většina těch zavedených; bezchybná organizace řady akcí byla samozřejmostí. Před rokem
jsme získali perfektní podmínky, v historii
oddílu dosud nevídané a nesrovnatelné s ničím, ale … Ano, přišla jiná ALE. V současnosti máme v průměru 120 členů. Papírově více,
ale finančně to tak vychází; dnes musí každý
oddíl být víceméně soběstačný. Skvělé vybavení, jež máme v posilovně k dispozici je
naprosto dostačující pro činnost oddílu a oddílů. Provoz v posilovně zajišťujeme 5x týdně, k tomu ještě 4x v dopoledních hodinách.

Únorová sportovní
pozvánka
4. 2. Vyhlášení výsledků Sportovce roku svitavského okresu
24. 2. Vyhlášení výsledků Sportovce roku Moravská Třebová, sál ZUŠ
Hokej
KLM
  5. 2. 17:00 HC Slovan - HC Světlá
  8. 2. 19:00 HC Slovan - HC Hlinsko
15. 2. 19:00 HC Slovan - HC Choceň
3. část - bude záležet na konečném umístění
Semifinále
1. utkání: 22. 2. 2012;
2. utkání: 26. 2. 2012;
3. utkání (příp.): 26. 2. 2012
O 5. místo: 26. 2. 2012; 4. 3. 2012
O 3. místo: 29. 2. 2012; 11. 3. 2012
Finále
4. 3. 2012; 7. 3. 2012; 11. 3. 2012
HC Slovan Moravská Třebová: 5. února Světlá
nad Sázavou (d), 8. února Hlinsko (d), 12. února Litomyšl (v), 15. února Choceň (d), 19. února
Chrudim (v).
KLJ (o 5.-9. místo)
10. 2. 2012; 18. 2. 2012; 25. 2. 2012; 3. 3. 2012;
10. 3. 2012
KLD (čtyři nejlepší týmy)
Semifinále: 10. 2. 2012; 17. 2. 2012; 18. 2. 2012
o 3. místo: 24. 2. 2012; 3. 3. 2012
Finále: 24. 2. 2012; 2. 3. 2012; 3. 3. 2012
Stolní tenis
18. 2. 9:00 M. Třebová - Č. Třebová A
        13:30 M. Třebová - TTC Ústí n/O. A

Všem zájemcům se u nás bezpochyby
líbí, vyjadřují spokojenost. K dispozici je spolupráce s trenérem II. třídy B.
Vermouskem. Pokud jde o naše potencionální zájemce, většina z nich bohužel
projde posilovnou a nenachází dostatečnou vnitřní sílu k dalšímu pokračování. Je zřejmé, že oddíl musí fungovat
i navenek, nemůže se opájet dokonalým
vnitřním systémem dokonalých služeb
pro ostatní. I v tom směru ovšem máme
klidné svědomí. Před pár lety byli Havlíci dva, dnes zůstává jeden a ten je par
excelence Petr Havlík. Naše podpora se
soustředí v daný okamžik jen k němu;
je charakterní osobností, sportovně zkušenou, ctižádostivou a vytrvalou, že
ve svých letech dál usiluje prosadit se
nejen v ČR, ale i v Evropě, jinak jako
protřelý sportovec si jede to své. Ví
nejlépe, co potřebuje, co chce a tomu
odevzdává vše. V tom směru může být
vzorem pro všechny své následovníky.
Mottem našeho příštího cíle je Hledáme
nové talenty! Najde se nový Havlík?“

Hokejový potěr se chystá do Švédska
Výměnné pobyty sportovců se staly v moderní době zcela běžnou realitou. Vše odstartovali
fotbalisté v rámci střetávání partnerských měst.
K pravidelným akcím se postupně připojily jiné
sporty, jako tenis, stolní tenis a hokej. Právě
hokejisté už několik let jezdí s mladými adepty tohoto sportu na Slovensko, potřetí už letos
zavítají do Švédska. Pro děti a jejich dospělý
doprovod je to skvělý poznávací zájezd, ale též
vítaný zdroj zkušeností. Nelze opomenout ani
relaxační smysl. Děti si za celoroční dřinu, kdy
se střídá jedna příprava za druhou se čtyřměsíční

Hokejisté jsou
v rozhodující fázi
Nový rok začali hokejisté dohrávkou
dvou kol základní části. V Lanškrouně jim už o nic nešlo, neboť důležitým
domácím vítězstvím nad nebezpečnou
Chrudimí získali definitivně jistotu
čtvrtého místa. Nyní již půjde o prestiž,
neboť pro další části, v níž se utkává
nejlepší šestice týmů, zůstanou pouze
čtyři celky pro play-off. Třebovští obhajují loňský primát, ale ve stávající
konkurenci - Choceň, Chrudim, Světlá
to budou mít mimořádně složité.

odpovědností za výsledek, pobyt jistě zaslouží.
O hokejové exkurzi do Skandinávie (19.-27. 2.)
budeme samozřejmě informovat.

Program činnosti
Klubu českých turistů
4. 2. Výlet po Zimním Hřebečovském hřebeni
po trase Trpík - nad Mladějovem - Víska nad Dětřichovem - Udánský les - M. Třebová v délce cca
18 km. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6:40 hod.,
odjezd v 6:56 hod. Návrat do 16:30 hod. Svačinu
a buřt na opékání s sebou. Vede P. Harašta.
8. 2. Schůze odboru KČT. Začátek v 18:00 hod.
v klubovně KČT. Na programu upřesnění plánu
na březen 2012, příprava VANDRu a vícedenních
akcí na jaře a v létě.
11. 2. Zájezd do Prahy na výstavu Carský dvůr
pod žezlem Romanovců. Sraz přihlášených na
nádraží ČD v 6:40 a společný odjezd v 6:56 hod.
Návrat okolo 19:00 hod. Vede E. Kolaříková.
18. 2. Zimní výlet Po Drahanské vysočině po
trase z Horního Štěpánova přes Skalky a Benešov
v délce cca 17 km. Odjezd od autobus. nádraží
v 8:00 hod. osob. auty. Přihláška na akci kvůli dopravě na schůzi 8. 2. Vede J. Schneeweiss.
24. 2. Únorové přátelské posezení v klubovně
odboru KČT od 18:00 hod. Odborná chvilka bude
zaměřená na topografii.
V měsíci budou v případě příznivého počasí každou středu uskutečňované vycházky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00 hod. u autobusového
nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internet. stránce odboru www.kctmt.webnode.cz.
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