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VII. ročník

Město se věnuje prevenci kriminality
Alarmující statistické údaje trestné činnosti
nezletilých a mladistvých v Moravské Třebové,
vzrůstající problémy v oblasti kriminality
a sociálně patologických jevů, dávají na vědomí,
že je nutností zaobírat se problematikou
prevence kriminality i v našem městě.
Moravskotřebovští radní ustanovili 24. listopadu 2008 Komisi pro prevenci kriminality,
jejímž hlavním úkolem bude snižování
kriminality a sociálně patologických jevů ve
městě, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci
obětem trestných činů.
V kriminalitě mládeže se město Moravská
Třebová v roce 2006 ocitlo na prvním místě ve
Svitavském okrese. Nezletilí a mladiství se
podle policejních statistik podíleli na násilných
trestných činech, na krádežích vloupáním,
prostých krádežích, na hospodářských trestných
činech a na ostatních kriminálních činech.
„V součtu se dostaneme na alarmující číslo 26,
což je celkový počet činů spadajících do
kriminality mládeže v Moravské Třebové za rok
2006. Pro srovnání, ve stejném období se ve
Svitavách podílela mládež na kriminalitě
celkem ve 20 případech, což je o šest případů
méně než v Moravské Třebové,“ informoval
velitel Městské policie v Moravské Třebové
Karel Bláha a dodal: „V roce 2007 se podařilo
kriminalitu nezletilých a mladistvých účinnou
prevencí razantně snížit. Statistiky objasněných
případů hovoří o celkem 17 případech
spáchaných provinění nezletilých a mladistvých. Minulý rok se v Moravské Třebové
podílela mládež celkem na 19 případech
trestných činů.“

Již začátkem loňského roku, kdy se vedení
města začalo otázkou prevence kriminality
vážně zaobírat, vznikla skupina pro prevenci
kriminality. Strážníci městské policie pořádali
přednášky pro děti základních a středních škol.
Speciální program připravili také pro děti
předškolních zařízení a Speciální školy. Nově
vzniklá Komise pro prevenci kriminality si

vytýčila cíle na období let 2009 – 2011, kde jsou
jednotlivé projekty rozděleny na krátkodobé,
střednědobé a dlouhodobé. „Ke krátkodobým

vytýčeny lokality s nejvyšší trestnou činností,
kterým se po vzájemné dohodě začali policisté
více věnovat. „V uvedených lokalitách jsou také

cílům komise patří například systém přednášek
a besed s cílem dostat do povědomí žáků otázky
právního minima a zapojení žáků do soutěže
s názvem „Právo pro každý den“. Na tyto besedy
navazuje cyklus besed o dopravě, problematice
užívání omamných a psychotropních látek,
šikaně ve školách a další,“ řekl Bláha.
Z dlouhodobých cílů stojí za zmínku projekt
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“.
„Zde by mohla neorganizovaná mládež trávit
svůj volný čas, který dnes věnují zevlování
a různým výtržnostem,“ uvedl velitel městské
policie. Mezi jejich další priority patří
zvyšování právního vědomí seniorů a zdravotně
či mentálně handicapovaných občanů, podpora
aktivit dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury a
výchovy ke zdravému životnímu stylu, primární
protidrogová prevence zaměřená na dosud
nezasaženou populaci, rozšíření městského
kamerového monitorovacího systému a rozšíření monitorovacího zařízení o pult centralizované ochrany pro oblast prevence v majetkové kriminalitě nebo průzkum vnímání pocitu
bezpečí občanů.
Ve spolupráci s Obvodním oddělením policie
ČR a městské policie byly v Moravské Třebové

plánovány jednorázové akce například na
prodej alkoholu mladistvým v obchodech,
restauracích a diskotékách, na které byl
strážníkům městské policie pořízen moderní
přístroj k měření hladiny alkoholu dechovou
zkouškou,“ sdělil místostarosta města Miloš
Izák. V roce 2009 se bude prevence kriminality
v Moravské Třebové zaměřovat spíše na sociální prevenci. Její podstatou je vytváření
příznivých společenských podmínek v oblasti
sociální, kulturní, výchovně vzdělávací a v oblasti podmínek pro využití volného času. V souvislosti se sociální prevencí jde tedy o to, aby
se člověk nestal pachatelem trestného činu,
anebo aby v páchání trestné činnosti nepokračoval.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Komunální odpad
KDYŽ SE NEZAPLATÍ,
JAKÉ NÁSLEDUJÍ SANKCE?
V případě, že poplatník neuhradí poplatek včas nebo
ve správné výši, obdrží výzvu, která jej na nezaplacený poplatek upozorní. Pokud
poplatník na výzvu včas
nezareaguje tím, že poplatek
uhradí na odboru majetku města
a KH (kancelář č.22) nebo
v Občanském informačním
centru, kde se může na případném
hrazení poplatku s pracovnicemi domluvit, následuje
vydání platebního výměru. V platebním výměru
dostane poplatník dostatečnou lhůtu (zákonem
stanovenou) na zaplacení nedoplatku. Pokud po
uplynutí této lhůty zůstane na poplatníkově osobním
účtu stále dluh, jsme oprávněni tento dluh navýšit až
o 300%. Na možné navýšení je v platebním výměru
poplatník náležitě upozorněn. Myslíme si, že je
zbytečné, aby si lidé ignorováním našich výzev
zbytečně nechali navyšovat své poplatky, které jsou ze
zákona povinni uhradit. Zvýšení se netýká jen
navýšení poplatku, ale následně i soudních výloh a to
v případě, že předáme spis poplatníka k exekučnímu
vymáhání. Proto vás na tyto skutečnosti upozorňujeme a zdvořile žádáme: hraďte poplatek za
komunální odpad a vyhněte se zbytečným
sankcím, které zatíží váš domácí rozpočet.
Odbor majetku města a komunálního hospodářství

UPOZORNĚNÍ
– reklamní tabule, nabídka zboží
Město Moravská Třebová upozorňuje podnikatele, kteří užívají veřejné prostranství k umístění
reklamních tabulí a k vystavení zboží, aby
nezapomněli na povinnost, ohlásit správci
poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit
místní poplatek za jeho užívání pro rok 2009.
Výběr tohoto poplatku je stanoven zákonem
České národní rady č. 565/1990 sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správcem poplatku za užívání veřejného
prostranství je odbor majetku města a komunálního hospodářství Městského úřadu Moravská
Třebová.
Tiskopis ohlášení je možno si vyzvednout
v informačním centru v budově Městského úřadu
Moravská Třebová na Olomoucké ulici, na
odboru majetku města a komunálního hospodářství v budově Městského úřadu na náměstí
T.G.Masaryka, nebo prostřednictvím internetu na
stránkách města www.mtrebova.cz - v záložkách
Radnice - Formuláře – Odbor majetku města
a komunálního hospodářství - Ohlášení užívání
veřejného prostranství.
Odbor majetku města a komunálního
hospodářství

Změna v úhradách poplatku za psa
Finanční odbor v roce 2009 již nebude rozesílat
držitelům psů složenky na úhradu stanoveného
poplatku. Občané mohou poplatek bez předchozího
upozornění složit v hotovosti do pokladny Občanského informačního centra (OIC) se sídlem na ul.
Olomoucká 2 nebo do pokladny odboru finančního se
sídlem na nám. T.G. Masaryka 29, popř. je možné si
složenku na úhradu poplatku na těchto místech
vyzvednout osobně. Úřednice městského úřadu budou
občany o vyměřené výši poplatku informovat přímo
na přepážkách před vlastní úhradou. Další formou
úhrady je možnost bezhotovostního převodu na účet
města Moravská Třebová vedený u Komerční banky
a.s. číslo účtu 19-1929591/0100 nebo u České
spořitelny a.s. číslo účtu 19-1283386349 /0800. Při
této formě úhrady si však musí poplatník předem
vyžádat variabilní symbol na odboru finančním nebo
v Občanském informačním centru. Požádat o přidělení
variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel. 461
353 111, 461 353 123) nebo elektr. poštou (adresa:
posta@mtrebova.cz).
Poplatek je splatný jednorázově do 30. 4. 2009
nebo, v případě ročního poplatku vyššího než 500
korun, ve dvou splátkách, a to do 30. 4. 2009 a do
30. 9. 2009. Poplatníci, kteří platili poplatek za psa
v předchozích letech převodem z účtu, mohou využít
již přidělený variabilní symbol i pro rok 2009.
Mgr. Ing. Dana Buriánková, vedoucí finanč. odboru
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Cena města Moravská Třebová
Moravskotřebovští zastupitelé na svém řádném
zasedání dne 29. 11. 2008 schválili každoroční
udělování Ceny města Moravská Třebová. Toto
ocenění by se mělo stát jednou z významných aktivit
města pro příští roky. Jedná se o cenu, jež bude
udělována fyzické osobě, která svou mimořádnou
činností a aktivitou přispěla v daném roce v nejrůznějších oblastech významně k rozvoji města
Moravská Třebová a života jeho obyvatel.
„Obdobná anketa je vyhlašována v mnoha městech
České republiky a u občanů má velmi pozitivní odezvu.
Stala se téměř všude tradicí. Proto jsem rád, že se nám
ji v zastupitelstvu města povedlo prosadit a doufám, že
získá ohlas i u našich občanů,“ řekl starosta města
Moravská Třebová Josef Ošťádal.
Cena města se bude udělovat vždy v průběhu měsíce
července následujícího po roce, za který byl předložen
návrh na udělení ceny. Tento termín souvisí s výjimečnou výsadou - právem pečetit červeným voskem,
které městu udělil 28. července 1518 král Ludvík
Jagelonský. „Právo pečetit červeným voskem mělo v
té době jen málo měst. Například Svitavy tuto výsadu
získaly až v roce 1606. Červeného vosku užíval pouze
panovník, úřady královské, vyšší duchovenstvo,
příslušníci panského stavu a také královská, později i
významnější poddanská města,“ vysvětlil předseda
památkové péče Miloslav Kužílek.
Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve zvlášť
výjimečných a odůvodněných případech může být
cena města udělena i více osobnostem současně.

Nebude udělována In memoriam a pokud nebude
v daném kalendářním roce navržena osobnost, která
by splňovala podmínky pro udělení ceny. Cenu města
představuje výtvarné dílo se znakem města Moravská
Třebová a pamětní listina, která stvrzuje udělení ceny
města.
Návrh na udělení ceny města může předložit každá
fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm
nebo sídlem v Moravské Třebové, a to pouze
písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
b) oblast její činnosti
c) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je
osobnost navrhována
d) charakteristiku přínosu a významu díla nebo
aktivity navrhované osobnosti pro město
Moravská Třebová
e) kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení,
název práv. osoby, adresa, podpis).
Občané města svého favorita na udělení Ceny města
Moravská Třebová pro rok 2008 mohou nominovat
do 28. února 2009 osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo u tiskové
mluvčí města na nám. T. G. Masaryka č.o. 29 v Moravské Třebové. Popřípadě zaslat e-mailem na adresu
cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh bude
vyřazen. Přesná pravidla k udělení Ceny města
naleznete na webových stránkách města v kolonce
Události. Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Změny v systému pomoci v hmotné nouzi
V systému pomoci v hmotné nouzi došlo k řadě změn.
Jedna z nich se týká osob, které mají stanovenou
vyživovací povinnost. Negativní postoj povinné
osoby k placení výživného tak bude znamenat, že
částka živobytí, ze které se vychází při stanovení výše
dávky pomoci v hmotné nouzi, bude stanovena na
úroveň existenčního minima 2020,- Kč.
Při poskytování dávky pomoci v hmotné nouzi to
bude znamenat následující:
1) pokud žadatel (osoba společně posuzovaná) uvede,

Už půl roku jsme tu pro Vás!
V těchto dnech již uběhla polovina roku od
otevření nové služby občanům, a to Stanice
technické kontroly a měření emisí na Svitavské
ulici za hospodou U Komína. Zákazníci tak již
nejsou nuceni dojíždět do Svitav, komfortní
služby najdou přímo v místě bydliště.
Od prvních dnů se snažíme o vstřícný a profesionální přístup k zákazníkům a pokud je to
v našich silách, rádi poradíme a nabídneme i další
pomoc navíc. Novinkou je nyní bezplatná
kontrola a nastavení světel vašeho vozidla a také
nezávazná prohlídka vozidla před technickou
kontrolou, sezónou, či před náročnější cestou za
pouhých sto korun.
Od 1. listopadu jsme byli tak jako všechny STK
v ČR zařazeni do Centrálního informačního
systému. V praxi to znamená, že všechny
záznamy o technické prohlídce pořizujeme online na server Ministerstva dopravy. Pro
zákazníky to znamená jediné, a to že doba vlastní
pravidelné prohlídky musí trvat minimálně 30
minut. Takže včetně měření emisí se doba na
pravidelnou prohlídku pohybuje kolem jedné
hodiny.
Před koncem roku, v souvislostí s novým
Zákonem o odpadech a pojištění, došlo k rekordnímu množství přepisů provozovatelů
vozidel a tím i nárůstu nutných evidenčních
kontrol. V listopadu a prosinci jsme jich jen v naší
STK vykonali zhruba 500. Jen pro zajímavost,
kdyby tato vozidla dojížděla na kontroly do
Svitav, znamenalo by to, že by najela celkem asi
20 000 km, k čemuž je nutno přičíst i časové ztráty
na cestě.
Na závěr bych vás chtěl pozvat k návštěvě naší
stanice, kde rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně
technických kontrol a provozu STK. Nebo se
přijďte jen podívat na nové prostory a technické
vybavení, tak jak to učinily děti z mateřské školy
na Jiráskově ulici.
Zdeněk Konečný, vedoucí STK Mor. Třebová

že dluží na výživném pro nezletilé dítě částku, která je
vyšší než trojnásobek měsíční částky výživného
stanoveného rozhodnutím soudu, nebo vyšší než
částku, která by připadala na 3 měsíce, bylo-li plnění
vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem
(např. dohodou mezi rodiči), potom pro účely
rozhodování o příspěvku na živobytí se jeho částka
živobytí rovná existenčnímu minimu.
2) osoby, kterým byl příspěvek na živobytí přiznán
před 1. září 2008 a dávku nadále pobírají, byly
povinny do konce listopadu 2008 doložit „Prohlášení
o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění“ –
výše příspěvku na živobytí bude těmto osobám
upravena nejdříve od 1. ledna 2009.
Pokud osoba v hmotné nouzi dluží na výživném vyšší
částku než trojnásobek měsíční částky výživného
stanoveného rozhodnutím soudu nebo částku vyšší
než částku, která by připadala na 3 měsíce, neovlivní
snížení částky živobytí na úroveň existenčního
minima ani případný výkon veřejné služby.
Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných
prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické
služby možnosti zachování pracovních dovedností u
osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné
nouze. Veřejnou službu může zřizovat obec. Pokud
tuto službu obec zřídí a osoby v hmotné nouzi o výkon
veřejné služby projeví sami zájem, uzavře s nimi obec
písemnou smlouvu, poskytne ochranné pracovní
prostředky a uzavře pojistnou smlouvu kryjící
odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví. Za
výkon veřejné služby nenáleží odměna.
Další povinností příjemce dávky pomoci v hmotné
nouzi a s ním společně posuzovaných osob je
předložení na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi
individuálního akčního plánu, byl – li příslušným
úřadem práce vypracován, a to ve lhůtě stanovené
orgánem pomoci v hmotné nouzi.
Při stanovení částky živobytí osoby a osob společně
posuzovaných bude jedním z kriterií i délka pobírání
dávky pomoci v hmotné nouzi. Jestliže osoba bude
pobírat příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, bude činit částka živobytí pouze
částku existenčního minima 2020,- Kč.
Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se
nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11
odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby,
která má příjem z výdělečné činnosti a osoby, která
vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin
v kalendářním měsíci.
Doba 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích se
počítá od l. ledna 2009.
Radimecká Ivana,
odbor soc. věcí a zdravotnictví
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Hejtman Pardubického kraje přijel domů
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
navštívil Moravskou Třebovou. Na radnici ho
v pondělí 19. ledna přivítal starosta města Josef
Ošťádal společně s místostarosty Milošem
Izákem a Václavem Mačátem. Jeho program
začal ráno na moravskotřebovské radnici, kde se
starostou a místostarosty hovořil o prioritách
kraje a odpovídal na dotazy místní samosprávy.
Po této debatě se hejtman sešel se starosty
regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zají-

Budoucnost MHD
Vážení spoluobčané, v prosincovém čísle
zpravodaje jsme Vás požádali o vyplnění
anketního dotazníku k zavedení městské
hromadné dopravy v našem městě. Tento
krok jsme udělali z důvodu Vašich častých
dotazů, jak na webové stránky města, tak
osobních dotazů na vedení města, kde jste se
dožadovali zavedení hromadné dopravy.
Anketní dotazník byl roznesen do 4.500
domácností - Moravská Třebová, Sušice a
Udánky a do 250 domácností v Boršově.
Odevzdáno bylo pouze padesát tři vyplněných anketních lístků. „Děkuji občanům,
kteří se aktivně podíleli na vyplnění
dotazníků a za jejich podnětné návrhy.
Bohužel za tohoto stavu mi připadá
zavedení městské hromadné dopravy ve
městě velmi problematické. Je mi osobně
líto, že tím občané dali najevo svůj
nezájem,“ řekl místostarosta města Miloš
Izák.
Vážení občané, i přesto se na Vás, kteří jste
nereagovali, obracíme s další výzvou,
abyste se vyjádřili. Svůj názor nám můžete
sdělit dodáním vyplněného anketního dotazníku, písemným projevem nebo na emailovou adresu: phorackova@mtrebova.cz.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat do
28. února na podatelně Občanského
informačního centra na ul. Olomoucké nebo
na radnici, kde bude ve vestibulu umístěn
hlasovací box. Na Vás, Vážení občané,
záleží budoucnost a realizace městské
hromadné dopravy v Moravské Třebové.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

mal se o zkušenosti starostů s bezpečností
a pořádkem ve městě a s rychlou záchranou
službou. Odpoledne hejtman navštívil speciální
základní školu, integrovanou střední školu
a gymnázium, kde působil také jako učitel
dějepisu. Další jeho cesta vedla do Denního
stacionáře Domeček, místní nemocnice a radost
udělal také dětem v dětském domově, kam už
několik let pravidelně finančně přispívá.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Výpis z bodového hodnocení osob
Od 1. 1. 2009 poskytuje město Moravská
Třebová jako kontaktní místo Czech POINTu
v Občanském informačním centru na ul.
Olomoucké výpisy z bodového hodnocení osob.
Výpis je vyhotoven na počkání. Je nutné uhradit
100,- Kč a předložit doklad totožnosti, dalším
doporučeným (nikoliv však povinným)
dokladem je řidičský průkaz, resp. jeho číslo,
které usnadní rychlejší ztotožnění osoby.
Žadatel je oprávněn požadovat pouze informace
o svém bodovém hodnocení.
Výpisy z bodového hodnocení si řidiči mohou
pořídit i na odboru dopravy v Moravské
Třebové, kde jim bude na jejich žádost vydán za
15,- Kč. Třetí možností, jak získat bodové
hodnocení, je zajít si na Českou poštu, která
účtuje za potvrzení první strany 69,- Kč.
Kromě tohoto výpisu si zájemci mohou od
letošního roku na kontaktních místech Czech
POINTu vyžádat výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách, který je vhodný pro
podnikatele, hlásící se do výběrových řízení.
Třetí novou agendou pak je Registr účastníků
provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství), kdy
od 1. ledna autorizují vybraná místa Czech
POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH. Tento výpis je
určen pro firmy, zabývající se likvidací
autovraků. Přístup do systému může přitom
získat pouze podnikatelský subjekt, který má
oprávnění k provozování sběru vybraných
autovraků od krajského úřadu.
Občanské informační centrum poskytuje také
výpisy z katastru nemovitostí a z trestního,
obchodního i živnostenského rejstříku.
Odbor vnitřních věcí

strana 3

Městský kamerový systém
Městský kamerový systém začalo město
Moravská Třebová využívat v roce 2005,
kdy celý systém tvořily dvě kamery. To, že
jsou kamery ve městě potřeba, bylo již praxí
prokázáno. Na
místech, která jsou
monitorována kamerami, došlo ke
snížení trestných
činů a přestupků.
Otázkou zůstává, kolik by jich mělo být a co
vše by měly sledovat. Zavedením kamerového systému může městská policie
sledovat přestupky v dopravě, porušování
veřejného pořádku, proti majetku, proti
občanskému soužití a také porušování
obecně právních předpisů města – vyhlášek.
Pomocí systému se podaří zachytit i kuriózní situace. „Díky kameře, umístěné na
rohu městského úřadu na ul. Olomoucké, se
nám podařilo včas zajistit podnapilého
řidiče, který měl 2,52 promile alkoholu
a nevlastnil řidičské oprávnění. Díky včasnému zásahu nemohl řidič ohrozit zdraví
a život dalších občanů,“ řekl velitel MP
v Moravské Třebové Karel Bláha.
Městský kamerový systém tvoří v současné
době 4 venkovní kamery a pátá se bude
instalovat v nejbližší době. Lokality, které
jsou monitorovány budou označeny cedulkou „Prostor je monitorován kamerovým
systémem“.
Z řad občanů občas zaznívá názor, že
kamerový systém je zbytečnost, protože
páchání trestné činnosti nezabrání
a navíc stojí hodně peněz. „Kamery střeží
zejména centrální část města nebo vybrané
rizikové lokality, nicméně nikdy nepokryjí
celé území města. Navíc za případná
„selhání“ systému může ve většině případů
obsluha, jen malé procento je věc zklamání
techniky,“ řekl místostarosta města Miloš
Izák. Tento stav kamerového systému není
konečný a je předpoklad, že se bude dále
rozšiřovat. Jsou vytipovány další lokality ve
městě, kde by kamery mohly být rozmístěny, sloužily k posílení bezpečnosti ve
městě. Díky cílené prevenci a městskému
kamerovému systému se podařilo v některých částech města snížit počet trestných
činů a přestupků, popřípadě zvýšit jejich
odhalení, ale městské kamery se podílely
i na ochraně majetku města a občanů.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Řidiči zjistí trestné body také na
pobočkách Hospodářské komory
Od ledna se výpisy z bodového systému
vydávají na všech místech Czech POINTu. Díky
schválené novele silničního zákona mohou
motoristé nově zjišťovat stav svého bodového
konta na všech kontaktních místech systému
Czech POINT. Kromě obecních a městských
úřadů tedy na poštách a pobočkách Hospodářské
komory. Motoristé i nadále musí místo Czech
POINTu navštívit osobně, elektronické podání
zatím neexistuje. U přepážky předloží doklad
totožnosti (občanku či pas) a řidičský průkaz.
Úředník pak následně za poplatek vystaví výpis
z karty. Pokud řidiči ve výpisu zjistí nějaké
nesrovnalosti, například přestupky se kterými
nebudou souhlasit, mají i nadále jedinou
možnost – podat písemnou námitku na obecní
úřad s rozšířenou působností. Úředníci o takové
stížnosti pak následně musí rozhodnout do
deseti pracovních dní od jejího doručení. Více
informací - www.khkpce.cz.
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Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 2008
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 939
občanů ČR a 65 cizinců s povolením
k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové evidováno k 31. 12.2008 na
trvalém pobytu 11 004 občanů.
Za loňský rok se v Moravské Třebové
narodilo 108 dětí, zemřelo 113 občanů,
přistěhovalo se 150 obyvatel a odstěhovalo
246 osob.

Technické služby
Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz
www.tsmt.cz

Z činnosti Městské policie:
Městská policie v měsíci prosinci přijala
a řešila celkem 96 telefonických a ústních
oznámení od občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo zjištěno a řešeno
9 dalších nedostatků, které trápily nejen občany
našeho města a ztěžovaly nám běžný denní život
v našem městě. V sedmi případech byl realizován odchyt toulavých psů, z nichž šest se opět
podařilo navrátit svým pánům a jeden byl
převezen strážníky městské policie do Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
Dále pak městská policie spolupracovala ve
dvou případech s RZS a v dalších dvanácti
případech s Policií ČR. Dalších dvanáct
případů předali strážníci městské policie k šetření OO PČR Moravská Třebová.
Sebevrah
Hlídka městské policie přijala dne 22. 12. 2008
v 19:30 hodin z dispečinku tísňové linky 112,
telefonické oznámení: „Někde z mostu v Moravské Třebové je odhodlaný skočit muž, který
se nachází ve velice složité životní situaci!
Neznáme ani místo, ani jeho popis.“
Vzhledem ke zkušenostem, které měli strážníci
z předchozích let, přicházely v úvahu hned dvě
místa, z nichž jednomu bylo nutné dát přednost.
Jelikož čas v takové situaci hraje velice
důležitou roli, není jednoduché se rozhodnout,
na které místo se vydat dříve. Naštěstí byl první
typ ten správný a strážníci na mostě muže našli.
Hned na první pohled bylo jasné, že nebude
jednoduché muže přesvědčit, aby od svého
úmyslu upustil. Vzhledem ke zkušenostem se
strážníkům městské policie podařilo muže asi po
tři čtvrtě hodiny dlouhém vyjednávání přesvědčit, aby od tohoto úmyslu upustil a zachránili tak jeho život. Muže si od strážníků převzal
lékař RZS.
Zloděj v bytě
Dne 23. 12. 2008 bylo hlídce oznámeno, že do
jednoho z bytů na ulici Hřebečské se pravděpodobně někdo vloupal. Strážníci po příjezdu na
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Na lince 158 – Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732
nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondřej Vašíček, vedoucí
obvodního odd. ČR

Ujel jen deset metrů a dopustil se dvou
trestných činů
O krádež vozidla se pokusil neznámý pachatel
22. 12. v Moravské Třebové. Nejdříve překonal
bránu vjezdu do objektu, kde byl Seat zaparkovaný. Vnikl do vozidla a bez použití klíčů do
zapalování nastartoval a ujel asi 10 metrů. Vůz
nechal odstavený před prodejnou potravin.
Neznámý pachatel se dopustil 2 trestných činů
a v případě, že jej policisté dopadnou, mu soud
může udělit trest až 2 roky odnětí svobody.
Posilněn alkoholem jezdil po městě
Policisté v Moravské Třebové během své služby
dne 7. 1. 2009 prováděli na ulici ČSA v Moravské Třebové kontrolu vozidla. Čtyřiadvaceti

Na lince 156 – městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP
Provozní doba: nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00
do19:00 hod.
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místo zjistili, že je rozbitá skleněná výplň
balkónových dveří a dveře jsou otevřené.
Jelikož pravděpodobný pachatel vloupání se
stále nacházel v bytě, strážníci jej vyzvali, aby
byt opustil a vyšel ven. Z bytu vyšel muž ve věku
25 let, kterého strážníci zadrželi a předali
k dalšímu šetření Policii ČR.
Přepadení
Téhož dne v 18:56 hodin přijali strážníci
telefonické oznámení z obchodního domu
Kubík, že v prodejně došlo k násilnému
vymáhání peněz od obsluhy pokladny. Na místě
strážníci zjistili, že nějaký mladík s nožem
v ruce a pod pohrůžkou násilí chtěl po ženě,
která obsluhovala pokladnu, vydání hotovosti.
Strážníci zjistili podrobný popis pachatele
a okamžitě vyrozuměli Obvodní oddělení Policie ČR a začali po mladíkovi pátrat. O několik
málo minut později se podařilo hlídce Policie
ČR mladíka vypátrat a zadržet. Celým případem
se dále zabývá Obvodní oddělení Policie ČR.
Nezvaní návštěvníci
V zahradě školky na ulici Jiráskové, byli hlídkou
městské policie dne 25. 12. 2008 po dvacáté
hodině zadrženi tři mladíci z Moravské Třebové
ve věku 17 až 18 let, kteří neoprávněně vnikli do
prostoru zahrady uvedené školky. Naštěstí se
hlídce podařilo mladíky včas zadržet a na
zařízení sloužící pro naše ratolesti, které bývá
velice častým terčem vandalů, se nepodařilo
mladíkům nic zničit. Za tento hrdinský čin
dostal každý z hrdinů od strážců zákona odměnu
ve formě blokové pokuty.
Podnapilý řidič
Díky telefonickému oznámení a kamerovému
systému se podařilo strážníkům městské policie
ráno v 07:10 hodin dne 6. 1. 2008 zadržet
podnapilého řidiče. Řidič vozidla t.z. Honda,
M.R. se pokoušel odjet s tímto vozem od baru
Nevada na ulici ČSA v Moravské Třebové.
Muže strážníci zadrželi ve výše uvedeném baru
a převezli na Obvodní oddělení Policie ČR, kde
byla dechovou zkouškou zjištěna přítomnost
alkoholu v dechu řidiče ve výši 2,52 promile.
Díky kamerovému systému se podařilo
prokázat, že řidič s vozidlem odjel a znovu se na
místo vrátil. Případem se dále zabývá Policie
ČR.

letý řidič hondy ovšem za volant svého vozu
neměl usednout, neboť má soudem vyslovený
zákaz řízení motorových vozidel. Navíc není
držitelem příslušného řidičského oprávnění
a před jízdou se posilnil alkoholem. Orientační
dechová zkouška kolem osmé hodiny ráno řidiči
naměřila přes dvě promile alkoholu v dechu.
Případ šetří policisté ve zkráceném přípravném
řízení. Za tři trestné činy, kterých se usednutí za
volant vozu a následným řízením dopustil, mu
bylo sděleno podezření. O jeho dalším osudu
rozhodne soudce.
Využitá příležitost - "ukradená hotovost"
Nepozornosti hosta nacházejícího se v restauračním zařízení v Moravské Třebové dne
9. 1. využila osmadvacetiletá žena, která kolem
půl sedmé večer odcizila 35letému muži
pětitisícovou hotovost položenou na barové
židličce. Jelikož okradenému žena peníze
nechtěla vrátit zpět, byl nucen přivolat na pomoc
muže zákona. Nenechavá žena si ve středu
z rukou policistů převzala sdělení podezření
z trestného činu krádež. I v tomto případě
policisté využili možnosti případ řešit ve
zkráceném přípravném řízení, či-li velmi brzy
bude řešen před soudem.
Narazil do betonového mostku a utekl
V pátek 9. 1. došlo na silnici III/36810
u Moravské Třebové na zledovatělé vozovce
k havárii osobního automobilu. Zřejmě
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a po
projetí levotočivé zatáčky dostal smyk a narazil
vpravo mimo komunikaci do betonového
mostku. Po nárazu se Nissan převrátil na
střechu. Po šestačtyřicetiletém muži policisté
pátrali, protože z místa dopravní nehody odešel
do nedaleké obce. S lehkým zraněním byl poté
převezen do nemocnice, kde byl ošetřen. Lékař
odebral vzorek biologického materiálu na
zjištění případného alkoholu v krvi. Škoda na
vozidle byla vyčíslena na 20 tisíc korun.
Dopravní nehodu nadále šetří dopravní
policisté.
Okradla svého známého
Věci v hodnotě 36 tisíc korun postrádá od úterý
13. 1. 38letý muž. Jeho 31letá přítelkyně, která
u něj v rodinném domku na Moravskotřebovsku
bydlela, jej připravila o notebook a fotoaparát
a z domu společně s věcmi odešla neznámo kam.
Policisté po ženě nyní pátrají. V případu jsou
zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádež.
Vypil si skleničku a usedl za volant
Sdělení podezření pro trestný čin ohrožení pod
vlivem návykové látky si převzal 14. ledna
42letý muž z Moravskotřebovska. Ten měl totiž
v neděli kolem páté hodiny odpoledne řídit
u obce Vranová Lhota vozidlo, za jehož volant
usedl po předchozím požití alkoholu. Dechová
zkouška měla pozitivní výsledek. Hodnota
převyšovala hranici 2 promile alkoholu v dechu.
I tento případ policisté řeší ve zkráceném
přípravném řízení, což znamená, že velice brzy
bude řešen u soudu.
Policisté vypátrali celostátně hledaného
muže
Policisty v Moravské Třebové byl vypátrán
celostátně hledaný 28letý muž z Ostravy, na
kterého vydal Okresní soud ve Vyškově příkaz
k zatčení. Osoba byla v celostátním pátrání od
loňského listopadu. Muž byl v pondělí 19. 1.
policisty vyslechnut a poté propuštěn na
svobodu a to vše s předchozím souhlasem
soudce.
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Vyhodnocení soutěže Novinář junior
Dne 14. 1. proběhlo v malém konferenčním sále
svitavského multifunkčního komplexu Fabrika
vyhodnocení soutěže o nejlepší školní časopis
regionu, nazvané Novinář junior. Soutěž
vyhlásily v říjnu minulého roku společně
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a Svitavský deník.

Mateřská škola speciální při Speciální
ú
ú
ú
základní škole a praktické škole, Komenského 287/26, Moravská Třebová nabízí volná
místa pro děti které:
- obtížněji zvládají velké kolektivy
- jsou socioemočně méně zralé
- mají logopedické obtíže – řečové nedostatky
- motoricky a grafomotoricky méně obratné
- neklidné a hyperaktivní
Poskytujeme tyto služby:
malý počet dětí ve třídě • výchovně-vzdělávací
plán ušitý na míru vašemu dítěti • specifickyindividuální přístup, podporujeme fyzický a
psychický vývoj vašeho dítěte • intenzivní
logopedickou péči – individuální i skupinovou
• zajišťujeme spec. pedagogickou diagnostiku •
péči školního psychologa a sociální pracovnice
• v rámci výuky probíhá muzikoterapie s názvem:
„Léčíme se a hrajeme si s hudbou“, při které
používáme různé hudební nástroje a vnímáme
sami sebe • dále nabízíme relaxační místnost
„SNOEZELEN“, kde si děti mohou příjemně
odpočinout, relaxovat a zklidnit celé tělo • děti
mohou pravidelně navštěvovat keramickou dílnu,
kde se rozvíjí nejen jejich jemná a hrubá
motorika, ale i jejich celková osobnost • ve
výchovně vzdělávacím procesu nezapomínáme
ani na rozvoj kulturní oblasti – návštěva
divadelních představení, knihovny, výstavy,
výlety, atd. • pro děti také pořádáme sportovně
ozdravný program • v rámci rozvíjení sociálních
vztahů spolupracuje naše MŠ s ostatními
mateřskými školami v okolí – společné projekty,
akce, soutěže, atd. • MŠ speciální je otevřena
i pro děti bez postižení ve výjimečných případech
– vážné rodinné důvody, nenaplnění kapacity, atd.
Jste srdečně zváni do naší školičky,
děti a učitelky MŠ

Úkolem soutěžících bylo zaslat do městské
knihovny tři různá čísla školního časopisu. Do
soutěže se zapojilo celkem 9 škol. Z Moravské
Třebové to byly – II. ZŠ, Speciální škola a
Integrovaná střední škola. Dalšími zúčastněnými byly základní školy Morašice, Jevíčko,
Třebařov, Moravská Chrastová, Vítějeves a
Chornice. Na základě hodnocení poroty složené
z pracovníků knihovny, pedagogů českého
jazyka a zástupce Svitavského deníku se
vítězem stala základní škola v Morašicích. Další
místa obsadila II. ZŠ Moravská Třebová a ZŠ
Jevíčko. Zástupci těchto základních škol si
prohlédli redakci Svitavského deníku, hovořili s
profesionálními novináři a seznámili se s jejich
každodenní prací. Poté jim v sále Fabriky byly
oznámeny výsledky soutěže. Obdrželi knižní
odměnu a CD o Moravské Třebové. Vítězná
redakční rada získala pro svou školu čtvrtletní
předplatné Svitavského deníku. Závěrem si
přítomní prohlédli celý areál Fabriky, a to
včetně knihovny.

ú
ú
ú
Výstava

Město Moravská Třebová Vás srdečně zve na
výstavu s názvem Ochrana životního prostředí regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, která bude slavnostně zahájena 16. 4.
2009 s pestrým programem zajištěným
Domem dětí a mládeže Moravská Třebová
a potrvá do 3. 5. 2009.
Pro inspiraci účastníků budou představeny
aktivity v ochraně životního prostředí ze strany
městského úřadu, škol a dalších organizací,
které působí v našem regionu. Nebudou chybět
alternativní zdroje energie, vycpané preparáty
ptáků, brouci, ptačí budky atd.

Zámecký kat lákal
návštěvníky
do Moravské Třebové
V neděli 18. ledna skončil v Brně Regiontour 2008.
Na veletrhu se prezentovali také zástupci našeho
města. Moravská Třebová zde představila novou
zámeckou expozici, která bude zvláště pro
milovníky historie a ponese název Poklady
Moravské Třebové. Slavností otevření se plánuje
na 28. března, kdy bude zahájena zámecká sezóna.
Návštěvníci se mohou těšit na zábavný
doprovodný program s ukázkami z práva útrpného,
triky a kouzla z alchymistické kuchyně, své
válečnické schopnosti mohou otestovat střelbou
z luku či kuše.

Ze školních časopisů přihlášených do soutěže
byla vytvořena výstava, kterou nejprve shlédli
uživatelé Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Školní časopisy
budou moci shlédnout návštěvníci ostatních
knihoven v okrese a také školy, které o výstavu
projeví zájem.
Ludmila Koláčková,
ředitelka Městské knihovny v Mor. Třebové

Strážníci městské policie opět mohou měřit rychlost
Strážníci městské policie mohou od nového
roku i nadále měřit rychlost jedoucích vozidel.
Podle Zákona o provozu na pozemních
komunikacích provádí měření rychlosti vozidel
za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na
silnicích. „Strážníci mohou tuto činnost
vykonávat pouze na místech určených
republikovou policií. Řidiče navíc bude před
radarem informovat dopravní značka,“
informoval velitel Městské policie v Moravské
Třebové Karel Bláha. Nejzávažnější problém
pociťují ochránci zákona v tom, že doposud
nebyla vyobrazena dopravní značka, kterou
musí být označen úsek, kde se bude strážník
s radarem nacházet. Zákon hovoří o dopravním
značení s vyobrazením kamery snímající
rychlost a s nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.
Konec takového úseku musí být označen stejně
provedenou značkou s nápisem „KONEC
MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ s šikmo přeškrtnutým
vyobrazením.
Jak má značka vypadat je sice v zákoně popsáno,
ale aby bylo možné tuto značku umístit k vozovce, musí být přesně stanoveny její parametry
i její podoba ve Vyhlášce Ministerstva dopravy
a spojů, kde dostane i své označení. „Právě toto
nám ke značce, kterou budeme upozorňovat

řidiče, že stojíme pouze v onom označeném
úseku a ne v jiném, chybí,“ řekl Bláha a dodal:
„Jsem rád, že na nás, na strážníky městských
policií, také někdo myslí. Už tak jsou strážníci
nadměrně zatěžováni jinými úkoly, které řeší
dnes a denně, a toto je způsob, jak si odpočinout.
V Moravské Třebové zavedeme měření rychlosti
jako způsob odměny za dobře vykonanou práci.
Myslím, že postavit se k vozovce, opřít se o dobře
postavený radar a v jarním slunci se kochat
krásou kolem projíždějících vozidel, je opravdu
takřka způsob relaxace.“ Velitel městské policie
Karel Bláha, ale postrádá od tohoto dopravního
značení onu tak preferovanou „prevenci“, pro
kterou města pořizovala tak drahé měřící
přístroje. „Přece když někoho upozorním, že
začínám měřit zde a končím měření tady, je nad
míru jasné, že tím řidiče upozorňuji na možnost:
,Chceš-li, můžeš zvýšit rychlost, dále ti nic
nehrozí’,“ vysvětlil Bláha.
V současné době se však řidiči na našich
silnicích nemusí ničeho obávat. Strážníkům
městských policií chybí totiž ony zmiňované
značky, které označují měřený úsek. Tato
legislativní chyba má být v brzké budoucnosti
napravena, tak uvidíme.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Zástupci města na veletrhu prezentovali nejen
krásy Moravskotřebovska a Jevíčska, ale i nejnavštěvovanější zámecké expozice „Alchymistickou laboratoř Mistra Bonaciny“ a „Středověkou
mučírnu, které na výstavišti propagoval sám mistr
kat. K ochutnání byla také vyhlášená biskupická
slivovice.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
ú
ú
ú
Studio

zdraví a krásy

Zveme Vás od 1. 2. 2009 do nově otevřeného
salónu „Studio krásy a zdraví“ v České
pojišťovně ve druhém patře.
Najdete zde tyto služby:
kadeřnictví • nehtová modelář • masáže
celkové • reflexní reiki, baňky • masáž
shiatsu, Dornova metoda, Brusovy masáže •
prodej Diochi • bioinformační přírodní
prostředky • odblokování SRT
Více najdete na stránkách
www.masazestesti.cz
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film pro děti

KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová

14. 2. sobota

Sobík Niko
Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal,
je jedním ze světoznámé letky Santa
Klause.

KULTURNÍ CENTRUM

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

film pro děti
7. 2. sobota

VALL-I
VALL-I je poslední robot na planetě Zemi,
kterého zde lidstvo zanechalo, aby ji
vyčistil, zatímco se vydalo na vyhlídkovou
plavbu vesmírem. Cítí se velice osamělý
a sní o tom, že se setká s někým dalším, že
v životě musí existovat něco víc, než jen
monotonní každodenní práce. To se mu
nakonec splní, když na Zemi přistane
robotka jménem EVA a on se sní vydává na
dobrodružnou cestu napříč galagií.
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kč

koncert
12. 2. čtvrtek

Jiří Pazour
– Večer klavírní improvizace
Jiří Pazour (klavírista, skladatel a improvizátor) absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim
Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté
pokračoval ve studiu skladby na Akademii
múzických umění u prof. Václava
Riedlbaucha. Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí: kompoziční, koncertní
a pedagogické. Jako skladatel se věnuje

Jeho největším snem je naučit se létat stejně
jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda mu
nevěří, jediný kdo ho podporuje a věří mu,
je neohrabaná veverka Julius. S ním se
Niko vydává na dalekou cestu za svým
otcem. Režie: Michael Hegner, Kari
Juusonen.
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kč
tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou
pravidelně vysílány Českým rozhlasem,
vydávány na zvukových nosičích a jsou na
pravidelném repertoáru špičkových
českých i zahraničních sólistů a souborů.
Spolupracuje s vydavatelstvími Supraphon, GZ Digital Media, Triga atd. Vedle
toho se též věnuje tvorbě hudby scénické
a užitkové zasahující do různých žánrů.
Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je
zaměřena převážně na klavírní improvizaci. “Večery klavírní improvizace Jiřího
Pazoura“ si získávají svojí dynamikou,
spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí.
Vedle České republiky vystupoval v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii
a v Anglii. V roce 1999 natočil CD Dým
v tvých očích obsahující klavírní variace na
známé světové evergreeny. Od roku 1995
působí pedagogicky na pražské konzervatoři. Na této škole vyučuje hudebně
- teoretické předměty a klavírní improvizaci.
Večer klavírní improvizace je poněkud
netradičně pojaté koncertní vystoupení,
jehož originální a neopakovatelnou podobu
vytváří jeho protagonista Jiří Pazour
společně se svými posluchači.
19.00 hodin, dvorana muzea, vstupné:
50/25 Kč

divadlo
26. 2. čtvrtek

Věrný (Vrah zvoní dvakrát)
– Chaz Palminteri
V příběhu, který by se dal velmi stručně
definovat jako „přímý přenos z jednoho
pracovního výkonu nájemného vraha“,
však najdeme
mnohem víc, než
pouhé provedení
nájemné vraždy. Jde
tu o psychologii
v r a ž d y, o p s y chologii oběti,
o psychologii
objednavatele. Můžeme sledovat, jak
se oběť pomalu
mění v toho
silnějšího z partnerů a vrah odkrývá karty,
které jej vedou k jeho profesi. A pak
můžeme sledovat až psychiatricky
zpracovaný souboj o důvody, příčiny a
následky mezi objednavatelem vraždy
a její původní obětí, mezi kterými se pouhý
„nájemný vrah“ zmítá a neví, komu vlastně
sloužit a komu vyhovět. Ocitáme se
uprostřed souboje dvou velmi silných
partnerů, kteří fabulují, intrikují a ovládají
člověka, který původně přišel vykonat tak
jednoduchou věc, jako je zabít někoho,
předem určeného a to na objednávku
druhého. Autor nám rozkrývá jednání
všech tří zúčastněných, odhaluje jejich
minulost, tajná přání, ukazuje nám je
v dobrém i špatném světle a říká: „Vyberte
si. Kdo je vlastně ten nejhorší? Oběť?
Investor? Nebo „pouhý dělník“ - vrah?“
Ani zde není vítězů či poražených. Každý
musí něco obětovat, aby mohl něco získat.
Nic není zadarmo.
A v tom je Palminteriho hra zajímavá,
strhující a jedinečná. Je to drama tří
lidských osudů, které se setkaly v nesprávný čas na nesprávném místě. Hrají:
Tomáš Krejčíř, Dana Homolová, Václav
Mareš/Ivan Vyskočil, režie: Jana Kališová
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kč
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
Kam za kulturou
ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
v Českomoravském pomezí
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Otevřeno: út - pá: 9 - 12 h., 13 - 16 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výměna mumií
Výměna mumií brzy skončí! Mumie Hereret
přijede do Moravské Třebové do poloviny
února. Využijte poslední možnost prohlédnout
si mumii Nyanchhapiho, než se vrátí do
depozitáře Náprstkova muzea!

Zámek uzavřen

Moravská Třebová,
jak ji neznáme
Komise památkové péče vyhlašuje další ročník
fotografické soutěže „Moravská Třebová, jak ji
neznáme“. Termíny odevzdání fotografií v muzeu
a zahájení výstavy spojené s vyhlášením výsledků
soutěže budou včas upřesněny (předpokládáme
opět ukončení soutěže koncem srpna a vyhlášení
výsledků do poloviny září). Fotografujte „zimní
Třebovou“!

ú
ú
ú
Swingový

podvečer

Srdečně zveme příznivce swingových melodií
v neděli 8. 2. od 17 do 21 hodin na swingový
podvečer s tancem v hospodě „U štiky“, Údolní
ulice. Hraje Moravskotřebovský swingový
orchestr Františka Zeleného se svými sólisty.
ú
ú
ú
Pozvánka na ples

ZŠ Moravská Třebová, Čs. armády 179 vás
srdečně zve na IV. REPREZENTAČNÍ PLES
ŠKOLY, který se koná 14. 2. 2009 od 19.30
hodin v koncertním sále ZUŠ na zámku. Hraje
taneční skupina KONTAKT. Předtančení –
občerstvení – bohatá tombola. VSTUPNÉ: 60,Kč (včetně místenky). Předprodej vstupenek od
2. 2. 2009 v kanceláři školy.
ú
ú
ú
Tančírna

Výměna mumií v červnu 2007

Welen 2009
Vážení příznivci výtvarného umění, dovolte mi,
popřát Vám Všem hodně zdraví a spokojenosti v roce
2009. A abychom přispěli k dobré pohodě, připravili
jsme pro Vás na tento rok celkem 6 výstav. Těšit se
můžete na řezbáře a malíře z Loštic a na výtvarnice
z Letovic. Chybět nebude také výstava našich členů
paní Mičkové a pana Ondry. Naši nabídku bychom
chtěli zpestřit kurzem výroby loutek, které si pak
budete moc prohlédnout na výstavě. Součástí bude
také výstava výrobků z textilu a loutek starých tzv.
z „půdy“. Tato výstava byla již plánována minulý rok,
ale bohužel díky nezodpovědnosti loutkářky z Prahy
se neuskutečnila. Teď by to mohlo vyjít – budeme mít
svoje.
Plánujeme také malířské portrétní kurzy, které jsou
zatím v jednání a hlavně bude záležet na zájmu
občanů. Ovšem nejdůležitější výstavou bude již druhý
ročník s názvem „MT SALON“, který se bude konat
tradičně v květnu. Tímto vyzývám všechny zájemce
o vystavování, z řad amatérů, ať se ozvou na číslo 777
691 903. Loňští vystavující budou kontaktováni od
nás. Půjde-li vše dobře, rádi bychom na konci roku
před vánočními svátky uspořádali „PRVNÍ
TRADIČNÍ TŘEBOVSKÝ JARMARK“ na Kostelním náměstí s vánoční prodejní výstavou v galerii
Welen. Jako doprovodný program - kejklování,
maňasové divadlo a prodej všeho voňavého.
Ale to je ještě daleko. A tak se těšíme, že nás poctíte
svou přízní a naše výstavy se vám budou líbit.
Trantírková

Vážení přátelé společenského tance a účastníci
podzimních kurzů, SPKD ve spolupráci s Bílkovou taneční školou pořádají pokračovací
a udržovací taneční večery BORŠOVSKÁ
TANČÍRNA. Každý třetí pátek v měsíci lednu až
červnu 2009. Termíny: 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5.
a 19. 6. Zápisné: 80,- Kč osoba/ 160,- Kč taneční
pár. Těšíme se na Vás!
ú
ú
ú
Dětský karneval

Sdružení přátel kulturního domu v Boršově zve
děti, rodiče, prarodiče a přátele 28. 2. 2009 od
14.00 hod. na dětské maškarní odpoledne.
Vedle reje masek se představí děti z MŠ, ukázky
práce Bílkovy taneční školy a studia Arnika paní
Blažkové.
ú
ú
ú
Pozvánka na ples

Svitavy
8. 2. 2009 19:00 hod. / Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2008
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha
Yasmina Reza: Kumšt. Komedie o třech nerozlučných
kamarádech
23. 2. 2009 19:00 hod. / Ottendorferův dům
Panochovovo kvarteto
Panochovo kvarteto klade velký důraz na českou
hudbu, jeho koncertní programy obsahují nejen
romantická díla, ale též kompozice 20. století.
Litomyšl
7. 2. 2009 od 20:00 hod. / Městské bály pro tři sály
Na jednu vstupenku můžete procházet všechny tři sály.
Díky televizní technice uvidíte, co se děje v okolních
sálech.
Smetanův dům - hraje Junior band Lanškroun. Jako
host vystoupí Jitka Zelenková a dále divadelní
společnost Jožina Janouška.
Lidový dům - hraje Combo 2 a Bekras
Music Club Kotelna – hraje Schodiště v rámci 25 let
tour
10. 2. 2009 od 17:00 hod. / Městská knihovna
Zmizelá Litomyšl aneb „Jak šla historie Litomyšlí“
- promítat a komentovat diapozitivy bude p. Miroslav
Škrdla.
Vysoké Mýto
Pohádkový svět Zdeňka Chotěnovského a Jitky
Hanicové
8. 2. - 1. 3. 2009, úterý - pátek 9-12, 13-17 hod, sobota,
neděle 9-12, 13.30-17 hod / Regionální muzeum,
A. V. Šembery 125. Výstava ilustrační a animační
tvorby pro děti (knížky a večerníčky).
Zdeněk Chotěnovský (1929 - 1993): Obrazy
8. 2. - 1. 3. 2009, denně kromě pondělí 9-12, 13-17
hod, Městská galerie, nám. Přemysla Otakara II. 24
Výstava vynikajícího malířského díla. Společně obě
výstavy představují bohatost a výjimečnost tvorby
Zdeňka Chotěnovského.
Polička
8. 2. 2009 / 16.00 hodin / kostel sv. Jakuba
Koncert ŠTEFANA MARGITY, spolu s ním
vystoupí Kateřina Englichová, která patří k výrazným
osobnostem české harfové školy. Koncert je
zahajovacím koncertem Roku Bohuslava Martinů.
11. 2. 2009 / 18.00 hodin / velký sál Tylova domu
Sportovec roku Polička – moderuje E. Aichmajerová
17. 2. 2009 / 19.00 hodin / velký sál Tylova domu
Klavírní koncert MARTINA LEVICKÉHO.
Na programu: skladby J. S. Bacha, J. Haydna,
L. Janáčka, S. Prokofjeva.
27. 2. 2009 / 20.00 hodin / Divadelní klub
Face of the Bass (CZ)
64. jazzové setkání (Jaromír Honzák – kontrabas,
Michal Nejtek - klávesy, sampler, Marcel Bárta soprán saxofon, basklarinet, Roman Vícha – bicí).
www.jaromirhonzak.com/cz/faceofbass.html

Živá vzpomínka

Sdružení přátel kulturního domu v Boršově si Vás
dovoluje pozvat 28. 2.2009 od 20.00 hod. na
tradiční Obecní ples aneb Trubičkový bál.
Čeká nás opět zajímavé předtančení, bohatá
tombola a hlavně tanec za hudebního doprovodu
skupiny Domino Miloše Beyera. Samozřejmě
také trubičky paní Škotové.
Předprodej vstupenek v INFOcentru v Moravské
Třebové a ve Večerce Slívovi v Boršově.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Výboru ZO Českého zahrádkářského
svazu Moravská Třebová bych chtěl poděkovat
všem, kteří přispěli svými dary do tomboly na
XXVII. ples ČZS Moravská Třebová konaný
10. 1. 2009 v kulturním domě v Boršově. Dále
bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na
přípravě a průběhu plesu.
Zdeněk Kadlec, jednatel ZO ČZS Mor. Třebová.

Vrátíme-li se prostřednictvím fotografie na chvíli do
vánocemi vonícího koncertního sálu, vynoří se nám
možná v hlavě jeden z tradičních nestárnoucích
sloganů. A to, že šaty dělají člověka. Kolika dívenkám
se v životě uskutečnil sen stát se alespoň na chvilku
princeznou? No řekněte, nejsou ty naše malé slečny
půvabné?
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Příspěvek k historii památkové péče v Moravské Třebové ve 20. století
Ochrana památek v Rakousko-Uhersku
Počátky „novodobé“ památkové péče bývají datovány
do poslední třetiny 18. století. První právní úpravy
vztahující se k této oblasti se v Rakousko-Uhersku
objevují už za vlády Marie Terezie, následovala další
dílčí nařízení a zákazy. Intenzivněji a systematičtěji
začaly být umělecké památky chráněny po roce1850,
kdy byla založena Centrální komise pro výzkum
a zachování stavitelských památek V roce 1872 byla
komise přejmenována na Centrální komisi pro péči
o památky a její zájem rozšířen i na památky movité.
Statut komise byl změněn roku 1911, kdy byl při ní
zřízen ve Vídni Státní památkový úřad.
Památková péče v Československé republice
Památková péče byla svěřena Ministerstvu školství
a národní osvěty, a to jeho osvětovému odboru.
Ministerstvo převzalo C.k. zemský úřad památkový
pro Království české a změnilo jej ve Státní úřad
památkový v Praze, jehož úkolem bylo spravovat
území celého československého státu. Právním
podkladem činnosti úřadu byl nadále statut z roku
1911, jehož autorem byl Max Dvořák. Pomocnými
orgány Státního památkového úřadu byli okresní
konzervátoři, které jmenovalo ministerstvo. Tito
konzervátoři měli za úkol každý rok podávat úřadu
podrobnou zprávu o své činnosti.
V roce 1919 byl založen Státní ústav pro fotografování
a měření, který byl později přejmenován na Státní
ústav fotoměřický. Jeho vedením byl pověřen Zdeněk
Wirth. Tento ústav měl za úkol odborné vyměřování
a fotografování památek na celém území republiky
a měl za úkol připravit a vydat soupis památek. Pro
finanční komplikace však mohl svoji činnost zahájit
až v roce 1930 a soupis památek zůstal jen ve fázi
nedokončeného katalogu.
Po celé období první republiky se nepodařilo prosadit
památkový zákon a památkáři se museli opírat o jiné
zákony, které se památkami zabývaly jen okrajově.
Památková péče v Moravské Třebové
Jedním z konzervátorů, kteří pracovali pro ústřední
komisi, byl také pedagog, vlastivědný pracovník
a správce muzea v Moravské Třebové Alois Czerny.
Ten zemřel v roce 1917, zanechal však po sobě
množství zpráv a dalších publikací, ze kterých mohla
památková péče v Moravské Třebové čerpat. Opírala
se však i o jiné autority.
Neexistence skutečně fungujícího systému
památkové péče v Československu a zároveň
inklinace německého obyvatelstva k německým
vzorům byly zřejmě důvodem, že moravskotřebovský okresní výbor pro vzdělávání požádal Otto
Kletzla, tehdy „architekta v Litoměřicích“, o sepsání
jakési instrukce k péči o stavební památky Moravské
Třebové. Ta byla v roce 1928 uveřejněna v Schönhengster Zeitung i v městské kronice jako „Pojednání
o zachování uměleckých památek a obrazu města
Moravská Třebová“.
Kletzl zřejmě nestudoval podrobně stavebně
historický vývoj města, vycházel z toho, co při
obhlídce města (určitě poměrně důkladné) viděl.
Hodnotí význam dochovaných historických staveb a
uměleckých památek jakož i dosavadní zásahy
a navrhuje další postupy.
Prosazuje zásadu moderní památkové péče –
nechránit jen nejvzácnější památky, ale celé město a
okolí, při řešení obtížnějších problémů hledat
konsensus, zajišťovat stálý dohled nad prováděním
stavebních úprav. Obecně nemá námitky proti obnově
památkových objektů, pokud je nutná; nesmí však
poškodit „obraz města“. Je proto potřeba vzdělávat jak
majitele budov, tak pracovníky provádějících profesí.
Kletzl se obecně i konkrétně pro jednotlivé objekty
vyjadřuje k použití barev a písma. Radí používat syté
barvy. Téměř každý jednotlivý dům vyžaduje
komplementární dvoubarevnost. Navrhuje kombinace
barev: žlutá a hnědá, zelená a jahodová, rudka a šedá,
růžová a zelená, modrá a žlutohnědá. Upozorňuje, že
takový postup vyžaduje dobré plány barevnosti.
Architektonické články mají být světlé, stěny tmavé,
ev. naopak. Kamenné prvky mají zůstat přiznány a
ošetřeny např. vodním sklem. Má být vydán závazný

předpis pro provedení sebemenšího nápisu v ulicích
města, odstranit nevhodné reklamy. Staré nápisy se
mají ochránit. „Snesou“ prý však zvýraznění zlatou
nebo červenou barvou; podobný postup navrhuje
zejména (!) pro tzv. latinskou školu. Obchody
v historických objektech musí respektovat tvarosloví
mázhausů, kleneb, portálů, okenní osy.

Schody mrtvých v roce 1928
Podrobně se Kletzl zabývá náměstím a významnými
stavbami, jako jsou kostely, radnice, areál Křížového
vrchu.
Chválí urbanistické řešení náměstí po požárech
19. století, podle výše uvedených zásad hodnotí
soudobý vzhled jednotlivých domů. Upozorňuje, že
i do budoucna musí být zachována jednotná výška
hlavní římsy. Všude by měla být zachována (obnovena) jednokřídlá vrata s malými dveřmi uprostřed.
Opět navrhuje výrazné barevné řešení, a to i v případě
sochařských děl. Ornamenty ve spodní části jediného
zachovaného arkýře navrhuje zvýraznit zlacením na
světle modrém podkladě. Na morovém sloupu mají
být zvýrazněny nápisy, z barev navrhuje opět světle
modrou a červenou. Kašnu označuje za největší projev
nevkusu v celém městě a navrhuje ji odstranit. Kdyby
se ji nepodařilo prodat, má se aspoň „zastrčit“ na méně
nápadné místo, třeba za muzeum. Na náměstí by se
měla vrátit barokní socha sv. Floriána, ke kterému je
možno doplnit podstavec a rovněž pískovcovou nádrž
podle staré fotografie. Kdyby se na plastice našly
dostatečné zbytky barev, lze pomýšlet i na obnovení
původní barevnosti. Zeleň kolem morového sloupu
Kletzlovi nevadí, kolem kašny by však být neměla.
Muzeum – stejně jako gymnázium (původně chla-

pecká škola, dnes základní škola v ulici Čs. armády)
a dívčí škola – považuje Kletzl za stavby pro malé
město nevhodné. Muzeum by se mělo vylepšit alespoň
dvoubarevným řešením fasády a „studené velké
předsíně“. Naopak masné krámy v Panské (dnes
Cihlářově) ulici svědčí o původním charakteru města a
měly by se uchovat co nejdéle.
Sochy sv. Jana Nepomuckého, Loučení, ... navrhuje
doplnit osvětlením a zelení, kritizuje kácení stromů
v jejich blízkosti.
Ve farním kostele Kletzl oceňuje zejména Supperovy
fresky. Navrhuje odstranění přemaleb, opatrné
vysušení a zajištění mokrých skvrn. Malby mají být
pouze čištěny, ne opět přemalovávány. Za nejvýznamnější sochařská díla Kletzl prohlašuje skupinu
Olivetské hory a Krista Trpitele, které byly umístěny
ve vnějších výklencích na straně presbyteria, v interiéru pak sochařskou výzdobu oltáře sv. Kříže
(„s výjimkou Krista uprostřed, který je od jiného
autora“). Uvědomuje si společné rysy těchto
sochařských památek s Kalvárií na Křížovém vrchu
a podněcuje badatele k vypátrání jejich autora (autorů). Kritizuje odstranění „barokní“ červené barvy při
obnově kostelní věže; fasáda kostela by podle něho
měla být dvoubarevná – architektonické články světle
hnědé, stěny zlatožluté. Vyjadřuje se i k ostatním
kostelům, v klášterním kritizuje novodobou výmalbu.
V roce 1928 ještě nebylo dokončeno stěhování
okresních úřadoven z radnice. V očekávaném
uvolnění budovy vidí Kletzl příležitost vrátit jí
původní funkci, případně i vzhled. Zmiňuje pravděpodobnou existenci dvou nebo tří štítů u původní
stavby, ale k jejich případnému obnovení se staví
opatrně. Tak radikální změna by přinesla mnoho
problémů, přičemž současný jednoduchý vzhled
radnice náměstí „sluší“.
Pojednání obsahuje další dílčí hodnocení, pochvalná
i kritická, a návrhy na postup obnovy jednotlivých
historických objektů. Některé názory a návrhy se
shodují s dnešní praxí, jindy je tomu naopak. V kronice
je text doplněn fotografiemi tehdejšího stavu
moravskotřebovských památek a dvěma Kletzlovými
kresbami.
K osobě Otto Kletzla
Otto Kletzl byl historik umění, původně se zabýval
hlavně gotickými stavebními památkami. Už na
začátku dvacátých let se projevoval jako aktivní
německý nacionalista. Také ve svých odborných
pracích se snažil prokazovat „německost“
uměleckých památek v českém (např. publikace
„Deutsche Kunst in Böhmen und Mähren“) a polském
pohraničí. V roce 1941 byla založena Říšská
univerzita v Poznani jako součást záměru vytvořit
z říšské župy „Wartheland“ vzorové národně
socialistické území a základnu pro další expanzi na
východ. K naplnění této koncepce svým působením na
univerzitě horlivě přispíval také Otto Kletzl.
-jm-

Tříkrálová sbírka 2009
V Moravské Třebové a okolí proběhla ve dnech
9. - 11. l. tradiční Tříkrálová sbírka roku 2009. V Boršově chodili koledníci v termínu 6. 1. V Olomoucké
arcidiecézi se v roce 2000 uskutečnila historicky první
Tříkrálová sbírka Charity. Pro její dobrý ohlas a
výsledky pak Česká biskupská konference rozhodla, že
se Tříkrálová sbírka bude konat na celém území České
republiky. Původ této sbírky pochází z lidového zvyku
uctívání Tří králů. Vždy okolo 6. ledna se do ulic
vydávají skupinky tříkrálových koledníků, aby lidem
roznesly radostnou zvěst o narození Ježíše Krista a také
jménem Charity požádaly o pomoc pro lidi v nouzi
u nás i v zahraničí. Sbírka podléhá podle zákona o veřejných sbírkách velmi přísným pravidlům. Na její
rozdělení a nakládání s penězi dohlíží tříkrálová
komise. Letos chodilo v Moravské Třebové 35 skupinek, které vykoledovaly celkem 146 620 Kč. Část
tříkrálové sbírky (58%) bude v Moravské Třebové
použita na zkvalitnění sociální služby pro občany
s mentálním postižením a rozšíření nabídky o sociálně
terapeutickou dílnu. Prostředky budou použity na

vybavení dílny, na zakoupení polohovacího lůžka pro
půjčovnu kompenzačních pomůcek a na provozní
nálady humanitárního šatníku. Záměr využití musí být
schválen arcidiecézní radou. Zbývající peníze jdou na
nouzový a krizový fond Olomoucké arcidiecéze a na
zahraniční pomoc.
Lidé přijímali koledníky s radostí a ochotně přispívali
nejen do kasičky, ale i nějakou sladkostí, ovocem
a hlavně nabízeli teplý čaj pro zahřátí. Protože letos
bylo mimořádně chladné počasí, připravili dobrovolníci ve františkánském klášteře pro koledníky teplý čaj,
občerstvení a oběd. Poděkování patří koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním otcům řádu sv.
Františka za duchovní podporu a poskytnutí prostor,
místním skautům za spolupráci a koordinátorkám TS
sl. Olivové a Liškové, které ač tuto akci organizovaly
poprvé, tak ji dělaly s elánem a plným nasazením. Bez
jejich práce a pomoci by se Tříkrálová sbírka 2009
nemohla uskutečnit. Samozřejmě poděkování patří
všem, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili, ať penězi,
dobrým slovem nebo modlitbou. Všem děkujeme.
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Městská knihovna
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 2. 2009 – 31. 3. 2009 – Gabriela Pokorná Knihy knihám
Výstava ilustrací k
černošským a cikánským
pohádkám a k vybraným písním Jaromíra Nohavici.
Autorkou prací je Gabriela Pokorná, absolventka
Střední školy umění a designu v Brně a současná
studentka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
V dospělém oddělení ze svých prací záměrně
vystavuje ilustrace dětských knih, aby ukázala, že
pohádky nejsou jen pro děti. Zároveň chce svou
výstavou apelovat na rodiče, aby četli svým dětem.
Přístupno v půjčovní době knihovny (pondělí –
čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod., sobota: 9.00-12.00 hod.).
24. 2. 2009 – Beseda se spisovatelkou Simonou
Monyovou
Setkání čtenářské veřejnosti s oblíbenou autorkou
knih pro ženy. Začátek v 17.00 hod. ve společenském
sále sociálních služeb města (Svitavská ul.). S. Monyová je autorkou řady knih. V městské knihovně si
můžete půjčit: Deník citového vyděrače, Hra svalů,
Já o voze, on o koze, Jednou nohou v blázinci,
Konkurz na milence, Krotitelka snů, Manželky na
odpis, Matka v krizi, Otcomilky, Tchýně a uzený, Zítra
vyjde slunce aj.
Připravujeme na březen …
- Trénování paměti, lektorka Ing. Iva Pekníková
Knihovna dětem
Tvořivá středa
4. 2. 2009 – Maškarní škraboška
11. 2. 2009 – Valentýnské srdíčko
18. 2. 2009 – Modelujeme zvířata
25. 2. 2009 – Bambule
Začátek vždy od 15.00 hod. v dětském oddělení.
1. 2. 2009 – 21. 3. 2009 – Háčkujeme pléd pro
stacionář Domeček
Od 1. 12. 2008 se v městské knihovně začalo vytvářet
společné dílo – pléd pro denní stacionář Domeček.
Základem plédu jsou háčkované čtverce o velikosti
10x10 cm. K 20. 1. 2009 jich máme celkem 115.
Kolik se nám jich podaří vytvořit do 21. 3. 2009, kdy
celé dílo ukončíme, záleží na ochotných rukou, které
nám pomohou. Myslíte, že bude pléd dost velký, aby
mohl klienty stacionáře zahřát? Přijďte nám pomoci
i vy. Prosíme ochotné lektorky háčkování, které by
v pravidelných termínech chodily děti učit háčkovat,
aby se přihlásily v knihovně. Předem jim děkujeme za
vstřícnost..

Jarní prázdniny v knihovně
Zveme do knihovny všechny děti, které si rády hrají
a soutěží. Během jarních prázdnin pro ně budou
připraveny různé hry, soutěže, hádanky, výtvarné
dílny a další činnosti.
16. 2. – Soutěž ve skládání puzzle (po celý den)
17. 2. – Soutěžíme v pexesu (dopoledne)
Hrajeme stolní hry - Kris-kros, Scrabble, aj.
(odpoledne)
18. 2. – Stolní fotbal a hokej – soutěž (dopoledne),
Modelujeme zvířata (14.00 – 16.00 hod odpoledne)
14. 2. – Soutěž ve hře Člověče, nezlob se
(dopoledne), Hrajeme karetní hry (odpoledne)
V průběhu uvedených dnů si mohou děti v knihovně
vyměňovat písmenka do soutěže „Kdo čte ten, ten se
nenudí“. Po celý týden se bude háčkovat pléd pro
stacionář Domeček. Podle zájmu se mohou děti učit
i základům háčkování, mohou v knihovně luštit
křížovky a sudoku, řešit vědomostní kvízy a zapojit
se do soutěže Česká republika a EU. Otevřeno: 9.00 –
17.00 hod.
Mladý čtenář 2009 - 26. ročník
MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
vyhlašuje pro žáky a studenty výtvarnou soutěž
nazvanou – „Malovaný příběh, malovaná pohádka“.
Podmínky soutěže: Úkolem soutěžících je vytvořit
vlastní ilustraci (nebo ilustrace) k oblíbené knize.
Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: I. st. ZŠ+
speciální škola; II. st. ZŠ a víceleté gymnázium;
střední a učňovské školy. Práci odevzdejte do 10. 3.
2009 v MěK. Nezapomeňte uvést jméno autora a
název ilustrované knihy, dále své jméno a příjmení,
věk, adresu bydliště, název školy a třídy! Nejlepší
příspěvky budou vystaveny v knihovně a odměněny.
Soutěž Česká republika a Evropská unie
Městská knihovna pořádá od ledna do června r. 2009
vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty
středních škol. Každý měsíc bude knihovna
vyhlašovat 10 otázek vztahujících se k Evropské unii a
předsednictví České republiky. Po zkontrolování
zadaných úkolů, získají soutěžící body, které se jim
budou po celou dobu soutěže sčítat. Ukončena bude
30. června, během prázdnin bude vyhodnocena
a počátkem školního roku deset nejlepších účastníků
odměníme zájezdem do některého z hlavních měst EU
(Praha, Bratislava, Vídeň). Otázky k soutěži a podrobné propozice jsou k dispozici v městské knihovně
nebo na adrese www. mkmt.cz.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

9. 2. – 13. 2. zeměpisná soutěž LETEM SVĚTEM
– akce pro ZŠ, podrobnosti na propozicích, školy se
předem telefonicky nahlásí.
13. 2. – VALENTÝNSKÝ ŠPERK – akce pro
veřejnost. Vyrobíte si drobnost jako dárek k Valentýnu.
Z důvodu zajištění materiálu nutné nahlásit účast
předem na DDM.
21. 2. – DCC CUP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2009 –
republiková taneční soutěž, od 10:00 hod. v KD
Městečko Trnávka.
22. 2. – REGIONÁLNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ DDM
- od 10:00 hod. v KD Městečko Trnávka. Více ohledně
obou tanečních soutěží na plakátech. Soutěže ve
spolupráci s Bílkovou taneční školou, městem
M.Třebová, OÚ M.Trnávka, SUT ČR a Krajem
Pardubickým.
24. 2. – RECITACE – oblastní kolo 1. - 5. tř., od 9:00
hod. v DDM.
25. 2. – RECITACE – oblastní kolo 6. - 9. tř. + odp.
roč. gymnázia, od 9:00 hod. v DDM.
26. 2. - ŠVIHADLOVÝ ČTYŘBOJ – pro chlapce
a dívky 1. - 3. tříd od 13:30hod ve velké tělocvičně
I. ZŠ (ve spolupráci se Zdravým městem M.T.)
NABÍDKA AKCÍ NA JARNÍ PRÁZDNINY PRO
VEŘEJNOST V DDM:
16. 2. - od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod
KARNEVALOVÉ MASKY - výroba karnevalových
masek, facepainting - malování na obličej. Přijďte se
připravit na období karnevalů, vyrobit si masku nebo
se pomocí barviček na obličej proměnit např. ve lva,

motýla, psa apod.
17. 2. - Lezení na umělé stěně od 10:00 hod do 12:00
hod, od 13:00 do 15:00 hod - výroba dekorace
z bonbónů - BONBÓNOVÝ KOŠÍK, s sebou různé
zabalené bonbóny.
18. 2. - HRÁTKY S MODURITEM - výroba závěsné
dekorace dle předloh nebo vlastní fantazie (pečení).
Od 10:00 do 12:00 hod. KERAMIKA - od 13:00 do
15:00 hod.
19. 2. - Korálkování od 10:00 do 12:00 hod, výroba
bonsaje od 13:00 do 15:00 hod,
20. 2. - Šijeme ze starých riflí - taštička na drobnosti od
10:00 hod do 12:00 hod,
Na každou činnost nezapomeňte přezůvky a 20,- Kč
NABÍDKA NA LETNÍ PRÁZDNINY 1. část
Již po třetí nabízíme prázdninový pobyt v Chorvatsku pro rodiče a prarodiče s dětmi. Letovisko
Biograd na Moru, kemp Mia nabízí využití mnoha
sportovišť, aqua tobogánu a bazénu s mořskou vodou.
Pro děti máme na každé dopoledne připravený
zajímavý program, kterého se mohou zúčastnit
i dospěláci. Termín: 3. 7. - 12. 7. 2009, cena: dospělý
4 500 Kč bez jídla, s plnou penzí 5 700 Kč, děti do
18 let 4 300 Kč bez stravy, se stravou 5 500 Kč v ceně
není zahrnuta pobytová taxa: na dobu pobytu dosp.
350 Kč, 12 - 18 let 180,-Kč, do 12 let zdarma.
Ubytování ve vybavených stanech umístěných ve
stínu lesa, 200m od moře (pláž oblázková i písčitá)
a 400m od historického centra (promenáda). Přihlásit
se můžete na DDM tel.č. 461 316 786, 777 798 003
Chadimová Jana, do 30. 1. 2009. Záloha 3 000 Kč/os
musí být zaplacena do 10. 2. 2009.
Fotografie z minulých ročníků najdete na http://ddmmt.wz.cz/ (2volné stany pro 4-5 osob)

Církve
Římskokatolická farnost
Moravská Třebová
Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Frant. Bartoloměj Uriga
OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Čt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita informuje
V měsíci únoru bude setkání seniorů až 9. 2., tj.
druhé pondělí v měsíci. Začátek v 10 hodin
v klášterní jídelně. Humanitární šatník v pátek od 15 - 17 hod. na faře na Kostelním
náměstí. Nezlobte se na naše dobrovolníky,
když Vám nevezmou všechny oděvy, je to jako
všude otázka nabídky a poptávky. Museli
bychom pak oděvy, o které není zájem, sami
odvážet do sběrného dvora, a to by se dárcům
určitě nelíbilo.
Charitní sociální auto může poskytnout službu
zdravotně a mentálně postiženým. Bližší
informace na tel:. 603 350 811. Připravujeme
v březnu možnost dopravy pro seniory na
hřbitov.
Půjčovna kompenzačních pomůcek na tel. 603
350 811.Můžete se přijít podívat na nabídku.
Domeček v měsíci únoru plánuje sportovní
setkání na bowlingu. Rádi bychom se také
zúčastnili s uživateli služby Valentýnského
plesu ve Svitavách.
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem dárcům,
kteří již v letošním roce opět finančně podpořili
činnost Denního stacionáře Domeček – zastupiteli města panu Ing. Josefu Jílkovi a panu
Tomáši Hessovi.
Gita Horčíková

Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz
5. neděle v měsíci 9.00 hod. – bohoslužby – fara
Českobratrské církve evangelické.
Poslední středa v měsíci 19.00 hod. – biblická
hodina v rodině.
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů a mládeže
– fara Českobratrské církve evangelické.
Web mládeže: www: lavina.webnode.cz
Dobroslav Roušar, vedoucí stanice
Církve bratrské v Moravské Třebové

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 40,
tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH
PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191
Farář Miloš Košíček
Náboženská obec v Moravské Třebové se schází
v modlitebně Církve evangelické bratrské na
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely
pronajatou.Všechny pořádané akce jsou nejen pro
naše věřící, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli
ve 14.00 hodin
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00
hodin - s malým pohoštěním.
Všem obyvatelům Moravské Třebové a okolí
přeji do nového roku 2009 hojnost Božího
požehnání, vzájemné tolerance a pokoj v srdci.
Miloš Košíček, farář CČSH v Moravské Třebové
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Kostelní náměstí

Zápis do prvních ročníků se uskuteční
v pátek 6. 2. 2009 od 14.00 – 17.00 hod.
K zápisu je třeba občanský průkaz
zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Co Vám naše škola nabízí?
Školní družinu, která zajišťuje i zájmové kroužky
(angličtina, kroužek dovedných rukou…).
Zájmový kroužek anglického jazyka již od
1. třídy a německého jazyka od 3. třídy. Moderně
vybavenou PC pracovnu s 28 počítači a připojením na internet, v níž děti již od 1. ročníku
pravidelně pracují. Učebny s interaktivními
tabulemi. Možnost zapojení žáků do různých
projektů, které probíhají na naší škole (Mezi
pražci mladějovské úzkokolejky, výměnné
pobyty v Německu, lyžařský kurz ve 4. třídě,
přírodovědné projekty, školní mléko…).
Příjemné a pohodové prostředí pro vaše děti.
ú
ú
ú
ZŠ Moravská Třebová, Čs. armády 179

Vás srdečně zve na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY,
který se koná 6. 2. 2009 od 13:30 do 15:30
v budově školy.

Naše škola Vám nabízí: moderní výuku podle
ŠVP - vyučování pomocí interaktivních tabulí individuální přístup k žákům - podporu zdraví
v rámci projektu ,,Zdravá škola“ - výuku
anglického jazyka už od 2. třídy - blízkou
dostupnost autobusového nádraží - při zápisu si
dítě vybere kvalitní aktovku, kterou zdarma
obdrží v září při nástupu do školy - bude-li
Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky,
může navštěvovat naši přípravnou třídu.
Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte,
popřípadě vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny o odkladu školní docházky
dítěte.
ú
ú
ú
Speciální základní škola, mateřská škola

a praktická škola Moravská Třebová
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY dne 9. 2. 2009 od
13.00 do 15.00 hodin, hlavní budova na ul.
Komenského 287. Co vám nabízíme?
malý počet dětí ve třídě - výukový plán ušitý na
míru Vašemu dítěti - intenzivní logopedickou péči
- školní stravování v budově školy - školní
družinu v budově školy - bohatou mimoškolní
činnost (15 zájmových kroužků) - ozdravné
pobyty v přírodě - péči školního psychologa.
Vaše spokojené dítě v naší škole! Zároveň zveme
všechny zájemce k prohlídce všech budov školy
v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 9. 2.
2008 od 8.00 do 15.00 hodin. Srdečně zvou
zaměstnanci Speciální základní školy, mateřské
školy a praktické školy Moravská Třebová.

Program činnosti KČT
Sobota 7. 2. - Výlet na běžkách Přes Kozlovský
kopec do Svitav. Sraz zájemců v 6.45 hod. na
nádraží ČD. Návrat ze Svitav autobusem v odpoledních hodinách. Svačinu sebou!
Středa 11. 2. - Přátelské posezení v klubovně od
18.00 hod. Upřesnění programu na měsíc březen
a další část měsíce února a předběžné přihlášky na
zájezd do Pardubic na „Zahájení sezóny 2009“
dne 28. 3. Promítání fotografií z loňských akcí.
Sobota 14. 2. - Zájezd na pěší výlet K Chotěbořským ledopádům. Sraz přihlášených zájemců v 7.15 hod. u autobus. nádraží, odjezd
v 7.30 hod. Pro účast nezbytné závazné přihlášky
nejpozději do 7. 2. u pí. dr. Doleželové, tel. 461
316 755. Jízdné : - pro členy odboru KČT 100,Kč, pro nečleny 150,-Kč
Sobota 21. 2. - Výlet Po Hřebečském hřbetu
k České Třebové. Podle aktuální sněhové situace
bude uskutečněn buď na běžkách nebo pěšky.
Odjezd zájemců linkovým autobusem v 8.20 hod
z autobus. nádraží nebo 8.22 hod. od nemocnice.
Návrat odpoledne vlakem.
Upozorňujeme na pravidelné středeční odpolední
vycházky nebo vyjížďky na běžkách. Sraz v 13.00
hod. u autobus. nádraží. V případě potřeby
upřesnění místa odchodu na běžky u pí. dr.
Doleželové na tel. 461 316 755.
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Co nového na ZŠ Palackého 1351?
Loňský listopad, prosinec a letošní leden byly měsíce,
kdy na naší škole bylo opět plno událostí.
3. listopadový týden proběhly ve všech třídách od
6. do 8. ročníku besedy s příslušníky Městské policie
Moravská Třebová. Jejich náplní bylo jednak
pohovořit se žáky o tom, jak se zachovat v případě, že
se setkají s některým ze společensky nebezpečných
jevů, jednak o možných důsledcích v případě, že se
sami dopustí nějakého přestupku. Nejzajímavější částí
setkání bylo určitě předvádění zbraní, donucovacích
prostředků, kterými jsou policisté vybaveni.
Na tyto programy plynule navazovaly besedy se žáky
9. tříd. Vzhledem k tomu, že už jsou někteří z nich
držiteli občanského průkazu a jiní se jimi brzy stanou,
pozvali jsme na besedu příslušníky Policie ČR, kteří
s nimi podrobněji probrali otázku právního vědomí,
tresty atd. Ani tady nechyběly pomůcky policistů.
Důležitým a pro všechny zajímavým momentem byla
prohlídka zbrusu nového policejního vozidla.
Během prosince sportovci naší školy dosáhli mnoha
úspěchů. Po triumfálním úspěchu v okresním kole
plaveckých závodů postoupily starší žákyně do krajského finále v České Třebové a ve složení Pařilová,
Geršlová, Přikrylová, Bártová, Hečková a Hájková
neponechaly nic náhodě. Všechna tato děvčata
dosáhla medailových umístění, většina z nich těch
nejvyšších. I florbal v podání starších děvčat
zaznamenal velký pokrok. Děvčata zvítězila v okrese
a v krajském finále v Litomyšli vybojovala 1. místo.
Litovala jen, že se nepostupuje do republiky.
N. Pařilová, K. Beránková, D. Černá, D. Bártová,
P. Kloudová, H. Steinerová, P. Ambrozová, Z. Šunková, L. Jakoubková, M. Piňosová, M. Přikrylová,
A. Hájková, D. Wendligová, V. Geršlová, K. Soukalová, L. Jakoubková prokázaly týmového ducha.
Bojovalo se nejen na palubovce, ale i na střídačce.
Většina hráček totiž přišla další den téměř bez hlasu.
Velikou radost měli i členové redakční rady školního

Vzpomínka na projektový den
„Mikuláš“ na ZŠ Palackého
Mikulášský den začal nejprve jako každý jiný pátek.
Byla hodina češtiny a pracovali jsme zrovna na tabuli.
Náhle se s rámusem rozletěly dveře. Nejprve jsme
nevěděli, co se děje, za chvíli jsme ale pochopili. Do
třídy vběhli čerti s Luciferkou. Ptali se na zlobivé děti.
Některé se raději hned přiznaly a slibovaly, že se
polepší. Potom Luciferka chtěla, abychom jí řekli
básničku. Ta byla totiž vstupenkou do pekla (do naší
velké tělocvičny), kam nás čerti potom odvedli. V pekle nám zkušení pekelníci nejdříve předvedli
pekelnou show. Nejvíce se nám líbil čert, který uměl
nádherná salta. Pak proběhla soutěž ve znalosti
starých českých pověstí. Soutěžili mezi sebou zástupci
tříd. Bylo poznat, že se žáci ve všech třídách dobře
připravovali. Vítězové obdrželi sladkou odměnu a pro
třídu pekelnický diplom. Následovala vystoupení
čertovských učedníků. Třída 3.A předvedla cvičení
s míči, třída 4.A nás vánočně naladila písničkou
„Prosinec“ a třída 3.B zahrála na flétny. Na závěr mezi
nás přišel Mikuláš a anděl, kteří pokárali neposlušné
děti a všem hodným a snaživým dětem poděkovali.
Třídy dostaly nadílku a mikulášský den, kterým nás
provázela krásná Luciferka, jsme zakončili koledou
„Nesem vám noviny“. Pro většinu z nás to byl zase
jeden z neopakovatelných a nezapomenutelných
zážitků.
František Přidal, 5.A

časopisu, kteří se umístili v soutěži Novinář junior na
druhém místě. 14. 1. 2009 se zúčastnili slavnostního
vyhlášení vítězů ve Fabrice, v nádherném víceúčelovém centru Svitav. Zástupci redakčních rad se setkali
s opravdovými novináři, navštívili redakci Svitavského deníku. Někteří z nich měli první možnost učinit
rozhovor s novinářem, jiní poprvé poskytovali
rozhovor pro noviny a tím pádem se dostali na stránky
Deníku. Myslím si, že krásně prožité dopoledne bylo
zajímavou odměnou za mravenčí novinářskou práci,
kterou odvádí pod vedením šéfredaktorky H. Steinerové všichni členové novinářského kroužku.
Mgr. Květa Štefková

Speciální škola uspěla s projekty
Realizace dvou projektů spolufinancovaných
Evropským sociálním fondem a Pardubickým krajem
začala v prosinci 2008 ve Speciální základní škole,
mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová.
Projekt „Pomáháme“ je zaměřen na podporu
pedagogické asistence u žáků s těžkým kombinovaným postižením a na tvorbu učebních textů v oboru
příprava pokrmů pro žáky praktické školy dvouleté.
Tyto učební texty se budou postupně skládat z učebnice, pracovních listů, psané kuchařky, kuchařky
sestavené z obrazových znaků a multimediální
kuchařky s videosekvencemi a s hlasovým výstupem
pro nevidomé žáky. Tyto učební texty budou sloužit
všem žákům praktických škol Pardubického kraje.
Projekt „Otevřená škola – naše cesta“ spočívá
v ověřování výuky anglického jazyka a výtvarných
činností u žáků druhého stupně základní školy
praktické. Současně vzniknou učební a metodické
texty pro výuku těchto předmětů. Ty budou sloužit
i dalším žákům základních škol praktických Pardubického kraje. Další část tohoto projektu je určena
žákům základních škol Moravskotřebovska. Ve
speciální škole se díky tomuto projektu rozšířila dnes
již osvědčená logopedická ambulance o pracoviště
poskytující poradenství i konkrétní ambulantní
činnost v oblasti náprav specifických poruch učení
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie…) a poruch chování. Zájemci o tuto službu se mohou o poskytovaných službách informovat v ředitelně školy či u školní
psycholožky.
Oba projekty rovněž počítají s financováním
moderního vybavení odborných učeben a dalším
vzděláváním zapojených pedagogů školy. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
Pavlína Baslerová, ředitelka Speciální základní
školy, mateřské školy a praktické školy v MT

Máte doma prvňáčka?
Chci se s Vámi podělit o vlastní zkušenost s výběrem
školy pro svého syna. Zvážila jsem především to, že
můj syn je plaché a tiché dítě. Hledala jsem malý
kolektiv a osobnost učitele. Obojí jsem našla „na
křižovatce“. Nemyslím tím životní rozcestí, ale ZŠ
ČSA. Dnes, ve druhé třídě, je mnohem samostatnější,
nebojí se a dokáže říci svůj názor. To, jak je na tom můj
syn dnes, je výsledek individuální péče paní učitelky
a působení malého kolektivu. Malý počet žáků dává
paní učitelce v její práci nekonečný rozměr. Díky
získání potřebné sebedůvěry můj syn bez problémů
zvládne přechod na druhý stupeň do budoucího
většího kolektivu.
Mgr. Zuzana Ličeníková

Čtvrťáci od „Kostela“ v Čenkovicích
V prvním lednovém týdnu se uskutečnila dlouho
plánovaná a očekávaná akce naší školy – lyžařský kurz
pro 4. třídy. Všechny nás naplňovaly smíšené pocity.
Jaký bude kurz s takto malými dětmi? Zvládnou
změnu prostředí, fyzickou námahu, vlastní
sebeobsluhu a celodenní soužití se spolužáky? Nyní
můžeme s úsměvem odpovědět, že děti nejen
nezklamaly naše očekávání, ale mnohonásobně ho
překonaly!
Počasí nám od začátku přálo, spousta sněhu i sluníčka.
Hned od prvního dne začaly děti lyžovat, některé na
sjezdovce, ty méně zkušené na kopečku u chaty.
Nikomu ale nechyběla snaha a nadšení, takže lyžařů
na sjezdovce postupně přibývalo. Dalším přínosem
bylo, že se děti cvičily ve vlastní odpovědnosti za své
věci, učily se povlékat postele nebo hospodařit se
svěřenými penězi.

Večery jsme trávili společně, absolvovali jsme
různorodý program – besedu s členem horské služby,
skupinovou práci na téma zdravovědy, karneval apod.
Nejkrásnější byly okamžiky, kdy si děti připravily
vlastní vystoupení. Projevila se tu jejich obrovská
kreativita a nadání v nejrůznějších oblastech.
Velký přínos v přesunutí lyžařského kurzu do nižších
tříd vidíme v tom, že šanci vyniknout dostaly i děti ve
škole méně úspěšné, utužil se kolektiv třídy. Po tolika
společných zážitcích bude rozhodně na co vzpomínat
a z čeho čerpat i v náročných školních dnech.
Všechny děti si zaslouží obrovskou pochvalu za velké
nasazení po celou dobu pobytu a nezbývá než doufat,
že se tento pobyt pro žáky 1. stupně stane tradicí a že
stejně nadšení budou páťáci, kteří se vypraví do hor na
konci ledna.
Učitelé ZŠ Kostelní náměstí
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Třebovští otevřeli nový cyklistický rok
Opona vzhůru letí, osazenstvo je u vytržení do
chvíle, než závěs opony se znovu zatáhne...
Ano, symbolické odemykání či zamykání řek,
sjezdovek, stovek sportovních akcí se stalo
současnou módou. Tak je to správné, neboť každý
podnik sebou přináší střetávání lidí a starost o tělo
se snoubí s rozvojem ducha.
Pravdu střetávání objevili moravskotřebovští
cyklisté již dávno - v osobě P. Brettschneidera,
kdysi šéfa prestižní cyklistické stáje Rubena,
který se osobně stal organizátorem novoroční
vyjížďky, v současnosti zcela samozřejmé akce.
Už podvanácté se shlukli zájemci prvý lednový
den roku 2009 na náměstí, aby neporušili tradici
a současně oslavili osobní jubilea některých
z účastníků.

Cesta téměř půlstovky kolařů od profesionálů
až po hobíky byla symbolická - zahrnovala 20 km
(mnozí se oddělili, aby vstřebali větší dávku
kilometrů), během níž bylo cítit svěží duch nových
předsevzetí do nové sezony, ale hlavně ryze
radostnou náladu. Symbolické otevření cyklistického roku přineslo účastníkům dobré pocity,
mírnou únavu, jejímž konstruktérem bylo mírně
mrazivé počasí...
Všichni si po vyjížďce slíbili, že letošní 8. ročník
seriálu Cykloman učiní maximálně přitažlivým.
Zárukou bude jejich účast, neboť seriál sám o sobě
je fenoménem, který je potřebné zažít na vlastní
kůži. Už nyní jste, vy mimotřebovští, zváni.
„Neumíme si představit nebýt tady, mezi samými
skvělými lidmi!“ vzkazují organizátoři.

Cyklistický superpohár
počtvrté

Zimní cyklistický sprint

Těsně před vánočními svátky se sjeli do
Moravské Třebové opět cyklisté z celé ČR,
aby zde bojovali neoficiálně o titul
nejlepších hokejistů-cyklistů, jak prezentuje
turnaj organizátor D. Orálek. (mistrovství
ČR cyklistů v hokeji) „Je to příjemný
způsob relaxace po tom celoročním vypětí
na silnici a v terénu,“ poznamenal jeden
z účastníků. Dlužno podotknout, že cyklisté
odevšad jezdí do Moravské Třebové rádi.
Přihlášených týmů bylo tentokráte devět.
Postupně - po celý den, od sedmé hodiny
ranní, se probojovávaly ze tří skupin po
třech účastnících až do finále. Na rozhodující klání došlo až před desátou večerní.
Obhájci posledního prvenství - tým Meridy
- skončili nečekaně až čtvrtí, když byli
těsně před cílem vyřazeni Duklou Brno.
O prvenství svedli nemilosrdný boj týmy
Spořitelny a Kössa. Neztratili se ani další
domácí „hokejisté“ - cyklisté CK Slovan,
jimž patří konečné 5. místo.
Celkové pořadí:
1. Dukla Brno, 2. HC Kösso, 3. Čs. Spořitelna, 4. Merida, 5. CK Slovan M.Třebová,
6. Příbram, 7. Sparta Praha, 8. CK Hlinsko,
9. UDH (HC Udánky.)
Turnaj měl jako obvykle vynikající úroveň,
probíhal v naprosto přátelské atmosféře.

Polovina ledna, mrzne až praští. Kdo může
sedět za pecí, nevylézá... Takoví nejsou
třebovští cyklisté. Sněhová nadílka je nepustila
do terénů, takže po vzoru hokejistů-cyklistů
modifikovali jsou přípravu na novou sezonu.
Atletický ovál při I. ZŠ jich přivítal slušný
kontingent, místo kol měli připraveny běžecké
lyže pro sprint na 300m.
Nejprve dvoukolově byla eliminována osmička
nejlepších. Ta se utkala ve vyřazovacích bojích
o posty nejvyšší. Mezi účastníky se prezentovaly i dvě statečné ženy, které se dokázaly
dostatečně smát.
Mezi čtveřici nejlepších se zařadili ti, co to
umějí na kolech...
Doležel - Vondráček
Schneider - Berka
Rotter - Pavlík
Štěpánek - Růžička
Pořadí:
Ženy:
1. Vondráčková
2. Rolencová
Muži:

1. Doležel Josef (cykloman 2008)
2. Schneider Luděk
3. Rotter Michal
4. Růžička Michal
Další pořadí: Berka, Pavlík, Štěpánek, Vondráček - Pocsai, Hanák, Švorc ad.
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Fotbalisté nezahálí...
Silvestrovský fotbal
Kdysi účastníci na závěr mínili jíst zbloudilé
psy, proto ze strachu přestal docházet na
zajímavé duely i sám šéf fotbalistů F. Matoušek se svou pověstnou dobrosrdečnou
Peginou....
Také na sklonku odvátého roku vyhrál pohyb
a dobrá nálada, což nebylo nic nemožného ve
chvíli, když nejde o nic. Modří porazili červené
5:4, aby společně zapili příští úspěchy.
Zimní příprava zahájila
Od pondělí 12. 1. pak zahájila zimní příprava
mužů (společně A-B-C týmy + dorostenec
Brychta O.); dorostenci odstartovali o týden
dříve. Zvolený systém 2009 předpokládá pro
všechny kategorie tradičně 2x týdně
tělocvičnu, 1x terén /hřiště. Doplňkem bude
účast A-týmu dospělých a dorostu na zimních
turnajích (Olomouc-Holice, resp. Ústí n/Orl,).
Na závěr proběhne společné soustředění mužů
a dorostu na Svojanově (5.-8. 3.) a řada
přátelských zápasů.
Dorost se zúčastnil halového turnaje v Jaroměřicích - skončili druzí, když nestačili jen na
olomouckého soupeře z Nemilan. Kromě
tělocvičen nabírají formu na zimním turnaji
v Ústí n/Orl., kde mají soupeře více než zdatné:
Ústí n/Orl., Agria Choceň, FK Č. Třebová,
Doudleby, Vamberk. Turnaj potrvá v průběhu
měsíců ledna a února.
Stejnou variantu zvolili i dospělí (A-tým) pod
taktovkou trenéra P. Mrázka. Boskovice
vystřídal náročný turnaj v Olomouci Holicích (II. ročník Memoriálu Oldřicha
Vangora; patří k největším zimním turnajům
v rámci ČR) - na umělé trávě III. generace. Náš
tým byl zařazen v konkurenci 24 týmů) - na
základě výkonnosti do skupiny GOLD (10
účastníků od 1.A - po MSFL .ligu, mj. Zábřeh,
Hranice, Prostějov, Olomouc) rozdělených do
dvou částí:
Třebovským jako soupeři zůstali:1. HFK „B“
(4. místo HFŽ), 1.FC Přerov, Sokol Troubky ,
FK Bystřice p/Host.
Na úvod SKP Slovan nestačil ve vyrovnané
partii na domácí zálohu druholigové HFK,
odešel poražen 1:0.
***
Také dorostenci rozpoutali „divokou“ přípravu, která jim má zajistit místo na výsluní,
resp. kam opravdu patří - na špici krajského
přeboru.
Začátkem všeho byla „Jaroměřická fotbalová
zima“ - halový turnaj Armaturky Vranová
Lhota za účasti sedmi celků (OlomoucNemilany, Jaroměřice, Kunčina, Třebařov,
Knínice, M.Trnávka). Třebovští porazili pět
soupeřů: Kunčinu 4:2, Jaroměřice stejným
skóre, Třebařov 2:0, M.Trnávku 5:1, Knínice
4:0. Prohráli pouze s olomouckými ve
vyrovnaném střetnutí (5:3) a za svým
přemožitelem obsadili 2. místo (15 bodů,
22:10). Cenu trenérů pak získal třebovský hráč
Zdeněk Konečný.
Nyní čeká třebovské dorostence - kromě
tradiční tělocvičny - turnaj v Ústí n/Orlicí,
který právě začíná...
Smysluplná zimní příprava, v níž půjde
především o fyzický rozvoj, doplní na závěr
přátelská utkání.
8.3.
Konice - SKP Slovan
14.3.
SKP - Štíty
21.3.
Boskovice - SKP Slovan (dorost)
22.3.
Boskovice - SKP (žáci)
***
Koncem března (21. 3.) se plně rozběhne jarní
část soutěžního ročníku 2008/2009, přičemž
je jasné, že výhled do zbytku sezony pro
všechny týmy vyznívá poměrně optimisticky.
Rozlosování přineseme v příštím čísle.
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Stolní tenisté v polovině soutěže
Mezi nominovanými sportovci za rok 2008
najdeme mj. tři jména z oddílu stolních tenistů.
Jakkoli se bude zdát počet (jména) „přitažený za
vlasy“, jde o zcela korektní záležitost. Oddíl
stolních tenistů v posledním půlstoletí patří
k těm nejlepším a svou činností sekunduje
největším oddílům fotbalu, resp. ledního hokeje.
V současnosti má v soutěži zapojeno 5 družstev,
které si vedou - bohužel s výjimkou divizního
A týmu - zcela obstojně. Ostatně ohlédněte se
spolu s námi...
A muži (divize) - po loňských vynikajících
výkonech se vinou pracovního zaneprázdnění
hráčů (Jakub Ertl - dlouhodobá stáž v zahraničí,
Patrik Zítka - přechod na VŠ, hostování v 3. lize Litomyšl) ocitlo mužstvo na samém konci tabulky.
Absolutorium zaslouží nestárnoucí Jarda Maděra.
Družstvo má do druhé poloviny soutěže jediný
úkol - záchranu v divizní soutěži. Zvýšené
tréninkové úsilí a zlepšené výkony na počátku roku
dávají reálnou naději na splnění tohoto cíle.
Únorový/nejbližší program (pozvánka do tenisové
haly):
So 21.2. 2009 9:00 M.Třebová A - Linea CR B
13:30 M.Třebová A - Tesla Pce B
So 7.3. 2009 9:00 M.Třebová A - Hlinsko A
13:30 M.Třebová A - Skuteč A
B muži (krajský přebor) - ve velice vyrovnané
soutěži si mužstvo drží průběžnou pátou pozici
v tabulce s možností účasti v play off o účast
v divizní soutěži. Družstvo „drží“ svými výkony
zejména Milan Mrva. Tvrdou tréninkovou píli
zúročuje ve svých zlepšených výkonech Luboš
Durák. Své ambice musí družstvo potvrdit hned
v úvodních zápasech druhé poloviny soutěže.
C muži (regionální přebor) - vyrovnané výkony
všech hráčů přinášejí své ovoce a družstvo,
pohybující se nyní na špici tabulky, by rádo
úspěšně zasáhlo do bojů o postup do krajské
soutěže. Výborné výkony podávají Mirek Muselík
a Luboš Grepl a neustále se lepšící dorostenec
Tomáš Riemer.
Únorový/nejbližší program :
So 7.2.2009 9:00 M. Třebová C - Borová A
12:00 M. Třebová C - Korouhev A
So 28.2.2009 9:00 M. Třebová C - Svitavy B
12:00 M. Třebová C - Vendolí A
D muži (regionální soutěž) - neuvěřitelné výkony
nestárnoucích „mladíků“ Míly Holešovského (70
let), Václava Přichystala (72 let) a Miloše Kalandry
(65 let) vynesly družstvo na 1. místo tabulky. Pro
svůj entuziazmus a vitalitu jsou skvělým vzorem
pro všechny hráče oddílu bez rozdílu věku.
E muži (regionální soutěž) - v mužstvu sbírají pod
vedením zkušených hráčů Jindry Peškara a Evy
Němečkové své první zkušenosti mezi dospělými
zejména začínající hráči - žáci Leonard Tesolin,
Viktor Fafílek, David Kühr; tomu odpovídá i postavení v tabulce (10. místo)
Únorový/nejbližší program :
Ne 1.2.2009 9:00 M. Třebová D - Vidlatá Seč C
12:00 M. Třebová D - Morašice B
9:00 M. Třebová E - Morašice B
12:00 M. Třebová E -Vidlatá Seč C
A žáci - krajský přebor - slibně se rozvíjející práce s
mládeží se odráží na vzrůstající výkonnosti
mladých hráčů. Poděkování patří především
trenérům (Richard Vykydal, Zdena Tesolinová,
Luboš Durák, Eva Němečková), rodičům (Martin
Fafílek) i prarodičům (Josef Tesolin) za
Sportovní rubriku připravil František Matoušek

soustavnou, trpělivou a obětavou práci s naším
„potěrem“.
***
Moravskotřebovští stolní tenisté se neztratili ani na
okresních, resp. krajských přeborech dospělých v
závěru roku 2008. Dosáhli těchto výsledků:
Maděra 3./16.-32.; Kalandra 4.-8./8.-16.; Ertl 4./
33.-42.; Zítka 5.-8./16.-32.; Mrva 5.-8./8.-16.;
Přichystal 5.-8./16.-32., Durák 5.-8./0; čtyřhra ErtlZítka 0/ 5.-8.
Velmi potěšující v práci oddílu je znovu obnovená

aktivní a úspěšná práce s mládeží. Na druhou stranu
nás velmi těší i neutuchající elán a nadšení hráčů
starších ročníků. To vše je zárukou skvělého
oddílového „ducha“, přátelské atmosféry a dalších
nadějných vyhlídek do „světlých“ zítřků. Další
informace a podrobnosti lze získat na nové internetové adrese www.stolni-tenis-mt.estranky.cz.,
jejímž administrátorem se stal (po Jakubu Ertlovi)
Luboš Durák a pustil se do práce opravdu výtečně.
Ing. Ivo Přichystal, předseda oddílu

Zleva: E. Palatka a J. Maděra při mistrovském utkání

Hokejisté průběžně třetí
Aktuální síly na rozhodující boje v soutěži si muži
HC Slovan vyzkoušeli se silným soupeřem, na
jeho led zavítal účastník 2. ligy HC Uničov, z jehož
středu je několik hráčů ve Třebové na hostování
(Syrůček, Frommel, Klíč, Lakomý). Samotné
utkání mělo zvláštní náboj, ale žel i jednoznačný
průběh. Hosté přímočaře kombinovali a hlavně
stříleli góly, což se domácím vůbec nedařilo. Zato
ovšem vyzkoušeli i některé juniory, použitelné pro
závěrečné boje (Vejchoda, Kavan, Blecha,
Schneider) a dva nové brankáře (Turek, Peksa).

Výsledky:
HC Slovan - HC Uničov 4 : 11 (0:2, 1:5, 3:4)
HC Slovan - HC Chotěboř 7 : 3 (3:1, 2:1, 2:1)
HC Litomyšl - HC Slovan 0 : 8 (0:2, 0:2, 0:4)

HC Hlinsko - HC Slovan 2 : 8 (0:2, 0:2, 2:4)
HC Slovan - HC Světlá n/Sáz. 1 : 4 (0:0, 0:4, 1:0)
Vítěz l. části soutěže je nasazen přímo do
semifinále. Je zřejmé, že Třebovští, kterým patří
průběžně třetí příčka, budou o další úspěch bojovat
ve čtvrtfinále s Hlinskem, případně s okresním
rivalem Litomyšlí. (Čtvrtfinále: 2-7, 3-6, 4-5 na tři
vítězná utkání, začíná se na hřišti lépe umístěného
družstva po l. části.) Oba soupeři jsou hratelní,
přijatelní, Litomyšli navíc máme co vracet
z loňska! Rýsuje se velké finále proti Světlé
n./Sázavou - testem bylo zajisté poslední střetnutí
základní části, které kvůli marodce Slovanu
nevyšlo podle představ. I když každý zápas je jiný.
Finále se hraje na tři vítězná utkání.
Můžeme vám poskytnout pouze obecnou
pozvánku. 2. část zahájení: neděle 8. 2. 2009,
ukončení: středa 8. 3., resp. 11. nebo 15. 3. 2008
***
Junioři
Jsou jen o málo méně úspěšnější, než jejich dospělé
vzory. Třebaže v novém roce už 3x prohráli (těsně),
stále jim patří v konkurenci 10 týmů 4. místo.
HC Slovan - HC Skuteč
7:3
HC Chrudim - HC Slovan
7:2
HC Slovan - HC Polička
2:3
HC Světlá - HC Slovan
4:2
Podrobnosti na www.hcslovan.com
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