
11. ROČNÍK BŘEZEN 2013

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 3

Také na druhém letošním veletrhu cestov-
ního ruchu, únorovém Holiday World 2013 
v  Praze,  jsme  prezetnovali  Moravskou  Tře-
bovou  zejména  tváří  Hereret  –  atraktivního 
a ojedinělého muzejního  lákadla v  tradičním 
zosobnění  hostesky,  která  zvala  návštěvníky 
nejen k prohlídce moravskotřebovské muzejní 
expozice s mumií Egypťanky, ale celého naše-
ho krásného města.    Foto: Miroslav Netolický

Moravskotřebovská veřejnost si pomalu zvyká přicházet 
dávat najevo své názory na dění ve městě a potřeby nut-
né k lepšímu životu v něm.     Foto: Dagmar Zouharová

Město by uvítalo nižší platby za vodu, 
nadále nás trápí nezaměstnanost absolventů 

i absence brigád pro teenagery
Veřejná fóra pořádaná Zdravým městem Moravská Třebová pod metodikou Národní sítě 
zdravých měst pokračovala dalším z nich konaným na konci února. V pondělí 25. 2. se 
sešli ve dvoraně muzea všichni ti, kteří chtějí říci svůj názor na problémy žití v našem měs-
tě. Ze setkání byly už tradičně vyvozeny nejzávažnější problémy, které Třebováky trápí.

Ochrana zdraví v mnoha podobách
Nutnost řešit otázku nepříliš uspokojivé podoby 
soužití s romskou komunitou a potřeba změnit 
stav v dostupnosti zdravotní péče – to byly nej-
větší problémy života ve městě vzešlé z  veřej-
ného fóra v roce 2012. Na setkání vedení města, 
pracovníků městských organizací a veřejnosti se 
přesně před rokem sešla rovná stovka účastníků. 
Při práci ve skupinách pojmenovaných podle 
klíčových oblastí komunitního života generova-
li nejpalčivější problémy a ty následně obdržely 
bodové hodnocení vyjadřující jejich prioritu při 
řešení. 
10 problémů města vzešlých z VF 2012:
 1.–2.  Soužití s romskou komunitou, špatná do-

stupnost lékařské péče
 3. Potřeba zbudování nových cyklostezek
 4. Problém nezaměstnanosti
 5. Oprava či výstavba krytého bazénu
 6. Odlehčovací služba
 7.–8. Zateplení školských budov, kriminalita
 9. Multifunkční sál
 10. Digitalizace kina
  Nové plochy pro průmyslovou zástavbu
  Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Vloni se přidali i mladí
Spojení hlasů odborné veřejnosti s názory mlá-
deže bylo premiérou při loňském veřejném 
fóru a osvědčilo se i letos. Muzeum znovu měli  
možnost navštívit i teenageři, kteří taktéž do-
stali prostor vyjádřit se k deseti nejpalčivějším 
problémům města. Vloni mladí uvedli jako zá-
sadní problém kriminalitu. Další hlasy vyjadřo-
valy, že by si mládež přála zkvalitnění podmí-
nek pro své vyžití, kam patří například návrh 
na zvýšení kapacity kulturních zařízení, zbudo-

vání cyklostezek, podpora vzniku nových pod-
niků typu čajovna či internetová kavárna, zbu-
dování krytého bazénu, či modernizace kina. 
„Dospělá“ veřejná fóra naproti tomu ve svých 
výstupech pravidelně akcentují evergreeny jako 
je chybějící kulturní zařízení obsahující přede-
vším společenský sál, ale také objekt chráněné-
ho bydlení či zřízení nízkoprahového zařízení. 
To už ve městě existuje, stejně jako se počítá 
s letošní digitalizací kina. Z uvedeného ply-
ne, že potřeby vyjádřené na veřejných fórech 

nacházejí u vedení města pochopení a v rámci 
možností se postupně zvažuje či přímo zajišťu-
je jejich splnění. Pro mladé, kterým vloni chy-
bělo i prostranství pro aktivní i klidné trávení 
volného času na čerstvém vzduchu, už existuje 
projekt s pracovním názvem Luční lázně, po-
dle něhož by se mělo ještě letos v sousedství 
gymnázia a parku vybudovat zázemí pro trá-
vení volných chvil mezi školní výukou či po 

Stará Třebová od jihu             Foto: archív muzea

vyučování doplněné o pomocné prvky takzva-
né „seberevolty“, což je venkovní, často skupi-
nové posilovací cvičení stále populárnější mezi 
mládeží na celém světě.

Fórum 2013 vyzdvihuje ekonomiku
Ze setkání veřejnosti v závěru letošního února vyply-
nul mimo jiné důraz na potřebu rozvíjet město v ob-
lasti ekonomiky. Do muzea přišlo diskutovat na osm 
desítek lidí. Mezi nimi tradičně zaměstanci městské-
ho úřadu, škol a organizací města, zmíněná třebovská 
mládež a asi dvě desítky zástupců ostatní veřejnosti. 
Deset problémů vzešlých z veřejného fóra 2013: 
 1. Vysoká cena vodného a stočného
 2. Nezaměstnanost
 3. Stav chodníků a komunikací
 4. Rekonstrukce bazénu v ZŠ Palackého
 5. Brigády pro mladé
 6.–7.  Komplexní pozemkové úpravy, bydlení pro 

zdravotně postižené
 8.–9.  Koordinátor prevence kriminality a volnoča-

sový areál Knížecí louka
 10. Posílení policejních hlídek v ulicích

Dagmar Zouharová

Třebová jako vděčné téma historických pohlednic v nově připravované knize
Publikaci zahrnující stovky pohlednic z nejrůzněj-
ších období minulých sta a více let hodlá vydat 
město Moravská Třebová. Stejně jako jiná místa, 
i Třebová lákala už od devatenáctého století ke 
zpodobňování na zbrusu novém médiu – fotogra-
fiích, z nichž se tehdy i později ve století dvacá-
tém vytvářely upomínkové pohlednice. Stavebně 
se rozvíjející tehdy německá Třebová s bohatou 
historií sahající od renesance až k baroku skýtala 
obrovské množství námětů, kromě tradičních po-
hledů na zámek a náměstí také obrázek nově zro-

zeného muzea, či dnes už neexistujícího oblíbené-
ho výletiště v Pekle. Pohlednice vlastní ve svých 
sbírkách nadšenci do místní historie, kteří dali ve-
dení města impuls k jejich sebrání do vázané pub-
likace. Nyní se město snaží zajistit možné finanč-
ní zdroje, jedním z nich by mohl být příspěvek 
ze svazku obcí Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
otázkou je zařazení zbývající částky do rozpočtu 
města na rok 2013. Kniha pohlednic Moravské 
Třebové by měla být distribuována v rámci propa-
gačních předmětů pro turistický ruch.  (daz)
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Upozornění pro podnikatele v dopravě

Označení budov ve městě a jeho částech

POPIS PRÁCE
Stejně jako ostatní vedoucí odborů plním povin-
nosti dané organizačním řádem. Jsou to úkoly 
vyplývající z náplně práce odboru a úkoly ulo-
žené zastupitelstvem, radou a vedením města. 
Zodpovídám za dodržování právních a vnitř-
ních předpisů města, spolupracuji při sestavo-
vání rozpočtu, kontroluji jeho čerpání, stanovu-
ji náplně práce zaměstnanců odboru, hodnotím 
jejich práci a navrhuji motivační a vzdělávací 
program, koordinuji práci s ostatními odbory, 
organizacemi města a obcemi regionu a aktiv-
ně pracuji v týmech sestavených pro relalizaci 
větších projektů. Připravuji materiály na jednání 
orgánů města a aktualizuji informace o odboru 
na webu města. Ve spolupráci s ostatnimi kolegy 
úřadu zajišťuji přípravu, průběh a sčítání voleb. 
Mám na starosti telefonní provoz úřadu. Společ-
ně s kolegy zajišťuji provoz, údržbu a opravy bu-
dov, nákup vybavení kanceláří, správu vozového 
parku, nákup materiálu pro zajištění chodu úřadu 
a orgánů města, aktualizaci orientačního systé-
mu, telefonní provoz, provoz a údržbu městské-
ho rozhlasu.
Od roku 2003 provádíme na našem odboru ana-
lýzy procesů a jejich optimalizaci jako proces 

trvalého zlepšování. V minulém roce jsme jako 
město požádali o dotaci z Evropských fondů 
a chceme pracovat na zvýšení kvality řízení 
celého úřadu a zvýšení kvality poskytovaných 
služeb (projektové, procesní a finanční řízení 
a řízení lidských zdrojů, komunikační strate-
gie ad.). Tento projekt by měl být realizovaný 
v letech 2013–2015. Poslední aktivitou na-
šeho odboru, společně s ostatními odbory, je 
práce na projektech tzv. elektronizace veřejné 
správy e-Government. Pro obce správního ob-
vodu jsme připravili nasazení portálu veřejné 
správy CzechPOINT a Informačního systému 
datových schránek, v rámci projektu Techno-
logického centra jsme pomohli s nasazením 
systému elektronické spisové služby pro obce 
a jejich organizace, připravili jsme pro ně tech-
nologické centrum jako negarantované úloži-
ště dokumentů, tyto služby jsme poskytli i or-
ganizacím našeho města. Od roku 2009 jsme 
zahájili činnost vzdělávacího centra (eGON 
centrum), které mělo za cíl podpořit všechny 
uvedené projekty e-Governmentu. 

STAV, DĚTI, ZÁJMY, KONÍČKY 
Ženatý, dvě děti, sport a hudba.

1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 
Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě i zákon č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání. Tato novela ukládá všem 
podnikatelům, kteří provozují dopravu tzv. vel-
kými vozidly (vozidla nad 3,5 tuny u nákladní 
dopravy a vozidla pro více než 9 osob včetně ři-
diče u osobní dopravy), povinnost požádat obec-
ní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu 
podnikání. K podání této žádosti stanoví lhůtu 
do 3. 6. 2013. 
K žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání 
podnikatel připojí:
Osvědčení o odborné způsobilosti pro daný druh 
dopravy – osobní, nákladní (Krajský úřad Par-
dubického kraje, odbor dopravy, do 2. 6. 2014 
bezplatně vyměňuje původní osvědčení za nový 
typ, a to po předložení stávajícího osvědče-
ní a občanského průkazu. Tato výměna se týká 
i podnikatelů a odpovědných zástupců, kteří 
prokazovali odbornou způsobilost vzděláním. 
Po předložení občanského průkazu, dokladu 
o vzdělání a oprávnění k provozování živnosti, 
jim bude bezplatně vydán nový typ osvědčení.)
Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný 
kalendářní rok.

Před několika lety proběhlo v Moravské Třebo-
vé na náklady města nové označení všech bu-
dov ve městě a jeho částech. Zákon o obcích č. 
128/2000 Sb., v platném znění, stanovuje, že bu-
dovy v jednotlivých obcích musí být označeny 
čísly. Dle ustanovení tohoto zákona je označení 
povinen provést na svůj náklad vlastník nemovi-
tostí a označit budovu čísly určenými obecním 
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu 
a provedení čísel určuje obecní úřad. Pokud se 
nyní procházíme po městě zjišťujeme, že některé 
tabulky již nesplňují to co je od nich očekáváno, 
tj. informaci potřebnou zejména pro doručovate-
le pošty, návštěvníky města a hlavně pro hladký 
a rychlý zásah vozidel integrovaného záchranné-
ho systému (sanitky, hasiče, a pod.).
V naši obci jsou budovy označovány dle jed-
notlivých části obce takto: v části obce Město 
a Předměstí mají budovy dvě čísla, a to číslo 
popisné a číslo orientační, v částech obce Bor-
šov, Udánky a Sušice mají budovy jenom číslo 

V seriálu vizitek vedoucích odborů městské-
ho úřadu pokračujeme představením vedoucí-
ho odboru vnitřních věcí.

Pavel Šafařík  
Vedoucí odboru vnitřních věcí, 46 let

VZDĚLÁNÍ
1980–1984, Střední 
zemědělská, technic-
ká škola, Moravská 
Třebová
1987–1991, Vysoká 
škola zemědělská 
v Brně, Fakulta ag-
ronomická, obor fy-
totechnický

PROFESNÍ HISTORIE
1984–1987,  Zemědělské družstvo Staré Město, 

agronom, vedoucí přidružené vý-
roby

1991–1994, TOS Svitavy, a. s., ekonom
1994 –  Město Moravská Třebová, vedou-

cí odboru vnitřních věcí

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 
2013 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 495 občanů ČR a 116 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové evidováno k  31. 1. 2013 
na trvalém pobytu 10 611 občanů.    (zr)

Vedoucí odborů městského úřadu se představují

Doklad osvědčující právní důvod užívání pro-
stor sídla právnické osoby, či místa podnikání 
fyzické osoby. Tento doklad podnikatel nemusí 
dokládat v případě, že je v katastru nemovitostí 
zapsán jako osoba oprávněná užívat nemovitost.
Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zá-
stupci (např. pracovní smlouva). Jestliže tato 
vazba vyplývá z údajů zapsaných ve veřejně 
dostupných registrech, nemusí být tento doklad 
připojen (např. jednatel společnosti).
Jestliže podnikatel o tuto změnu do 3. 6. 2013 ne-
požádá, živnostenský úřad omezí rozsah opráv-
nění na provozování silniční motorové dopravy 
pouze malými vozidly (do 3,5 tuny nebo do 9 
osob včetně řidiče). S případnými dotazy se ob-
raťte na Ivanu Neubauerovou – tel. 461 353 102.

         Obecní živnostenský úřad

popisné. Tabulka s číslem popisným je modré 
barvy a tabulka s číslem orientačním je červe-
né barvy. Jak již bylo uvedeno výše, označením 
domů těmito tabulkami a jejich údržbou jsou 
povinní vlastníci jednotlivých budov, rodinných 
a bytových domů. Proto bychom chtěli vlastníky 
nemovitostí požádat, aby zkontrolovali označení 
svých domů a v případě zjištění jakýchkoliv zá-
vad zajistili jejich nápravu. Jedná o typizované 
tabulky, jejichž dodání zajišťovala firma Rudolf 
Trávníček, Delta reklama, se sídlem ul. Brněn-
ská č. o. 19, Moravská Třebová, proto doporu-
čujeme pro zajištění opravy nebo dodání nových 
tabulek oslovit tuto firmu. Správné označení bu-
dov je důležité nejenom pro rychlou orientaci 
samotných obyvatel města Moravská Třebová, 
ale zejména pro hladký a rychlý zásah vozidel 
integrovaného záchranného systému, proto 
i město v letošním roce zajistí a doplní označe-
ní ulic ve městě tam, kde jsou poškozená, nebo 
chybí.          Eva Musilová, odbor majetku města 

Trhy farmářských 
výrobků v Moravské 

Třebové v r. 2013 
Dne 1. března bude zahájen již třetí ročník 
Trhů farmářských výrobků v Moravské Třebo-
vé. Trhy se budou konat každý pátek na nám. 
T. G. Masaryka v době od 7:00 do 17:00 hod. 
Mezi obyvateli Moravské Třebové a blízkého 
okolí si tyto trhy našly již své stálé navštěvo-
vatele a zákazníky. Proto doufáme, že i letos 
přispějí k rozšíření nabídky ovoce, zeleniny 
a výrobků od českých prodejců. Sortiment 
prodávaného zboží se bude měnit dle sezónní 
nabídky. Proto předpokládáme největší účast 
prodejců v jarní a letní sezóně.

Eva Musilová, odbor majetku města a KH
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Nízkoprahový klub Díra informuje

Hororový plácek po Moravě snad brzy 
zaplní ukázka kvalitní architektury

Rády bychom informovaly veřejnost, že 
14. března bude v nízkoprahovém klubu Díra 
v Moravské Třebové Den otevřených dve-
ří. Můžete se na nás přijít podívat kdykoliv 
mezi 9–18 hodinou, na adrese Komenského 
46, v prostorách bývalé veterinární ordinace. 
Přijďte se podívat, jak vypadá a funguje nově 
zřízený klub pro vaše děti! Těšíme se na vaši 
návštěvu!

Žádost o  povolení k vybudování zbrusu nového 
nástupce bývalé Moravy byla v minulých týd-
nech podána třebovskému stavebnímu úřadu. 
Bývalý majitel objektu, který lehl popelem 
v dubnu před dvěma lety, prodal pozemek, o kte-
rý před časem projevilo zájem i město, nové-
mu stavebníkovi. Ten tvrdí, že využití budovy 
plánované na tomto důležitém po-
zemku v centru města bude totožné 
s původním záměrem. Měla by zde 
vyrůst multifunkční budova zahr-
nující zázemí pro ubytování a malý 
stravovací provoz, v plánu jsou ob-
chody. Nový majitel hodlá rozšířit 
dvorní část o nástavbu v místě pů-
vodní terasy. Podle informace od-
boru výstavby a územního pláno-
vání městského úřadu jsou splněny 
obecné podmínky dané územním 
plánem města, podle kterého jsou 
v místě pozemku vytyčeny plochy 
určené pro občanskou vybavenost, 
dostavbou je také dodržena uliční 
čára, výška budovy a sklony střech 
korespondují s okolní zástavbou. 
Obdobné ukazatele stanovil orgán 
státní památkové péče při posouzení původního 
záměru původního majitele. 

Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací Prodavač
Dne 1. 5. 2012 byla zahájena realizace projektu 
Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací Proda-
vač. Jeho hlavním cílem je zvýšení zaměstna-
nosti 99 osob cílových skupin při návratu do 
zaměstnání v Pardubickém a v Královéhradec-
kém kraji. V rámci projektu získá 50 účast-
níků pracovní uplatnění. Účastníci absolvo-
váním projektu získají odbornou kvalifikaci 
pro profesi prodavač a praktické zkušenosti 
v rámci praxí u zaměstnavatele. Dále si zvý-
ší sebevědomí a motivaci, zlepší komunikační 
dovednosti a získají aktuální informace z ob-
lasti trhu práce.
Účastníci absolvují:
- motivační aktivity
- rekvalifikační kurz Prodavač (teoretická část)
-  praxi u zaměstnavatele (praktická část rekva-

lifikace)

- poradenství
- zprostředkování zaměstnání
Účast osob cílových skupin v projektu bude 
podpořena poskytnutím doprovodných a pod-
půrných opatření – příspěvek na jízdné, stravné 
a zdravotní průkaz. Všechny aktivity projektu 
včetně výukových materiálů jsou zdarma.
Výběrový seminář pro okres Svitavy:
datum: 3. 4. 2013
čas: 9:00 hod.
místo: Úřad práce ve Svitavách 
Pokud máte zájem se zúčastnit:
Kontaktujte na úřadě práce svého zprostřed-
kovatele zaměstnání, který Vám poskytne bliž-
ší informace nebo kontaktujte realizátora projek-
tu společnost IdeaHELP, o.p.s.; kontaktní osoba: 
Ing. Dana Marková, tel: 734 578 768; e-mail: 
markova@ideahelp.cz

Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací prodavač CZ.1.04/2.1.01/74.00128
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Od 1. února je nízkoprahový klub Díra Morav-
ská Třebová rozdělen podle věkové kategorie 
dětí a mládeže:
-  v pondělí a ve středu je Velký klub pro mládež 

ve věku 15-20 let
-  v úterý, čtvrtek a pátek je Malý klub pro děti 

a mládež ve věku 8-14 let
Pro všechny platí otevírací doba od 13 do 18 
hodin.   Anička a Hanka

Úpravy se měl dočkat také objekt Sociálních 
služeb, který zde nyní po demolici zbytků ho-
telu Morava stojí jako poslední objekt Svitav-
ské ulice jejím východním směrem. Zeď v této 
části budovy měla být zateplena, avšak vzhle-
dem k architektonické podobě projektu nové 
„Moravy“, nyní těsně přiléhajícímu k Sociál-

ním službám, toho nebude zapotřebí: „Město 
hodlá  opravit  fasádu  sousedního  domova  So-

ciálních služeb v průběhu výstavby nového ob-
jektu.  S  největší  pravděpodobností  nebude  již 

třeba dodatečně zateplovat obyt-
nou  část  domova.  Po  provedení 
stavby bude zřejmě nutné provést 
opravu  původního  chodníku  na 
ulici Svitavské a J. K. Tyla. Pro-
tože se bude jednat o zrušení vý-
tahu pro pivo do sklepa a o výš-
kovou úpravu pro vstupy do 
budoucího  objektu,  bude  snaha 
tyto  náklady  přenést  na  budou-
cího  stavebníka.  Veřejné  pro-
stranství za budovou není. Město 
vlastní  pozemek  až  za  zdí  a  ten 
je přístupný přes budovu Centra 
volného času,“ informuje o vzta-
hu města k chystané zástavbě 
v této atraktivní a ostře sledo-
vané části našeho města vedou-
cí Odboru výstavby a územního 

plánování Městského úřadu Moravská Třebová 
Dušan Sejbal.                      (daz)

Seminář zaměřený 
na stres v běžném 
i pracovním životě 

KHK PK, Oblastní kancelář Svitavy, zve 
všechny zájemce na seminář Energetické 
psychologie EFT, zaměřený na stres při 
kontaktu s lidmi i obchodními partnery. 
Seminář se uskuteční dne 22. března ve 
Svitavách, v prostorách multifunkčního 
centra FABRIKA, ve spolupráci s certifi-
kovanou terapeutkou. Pozvánku s přihláš-
kou naleznete na www.khkpce.cz a bližší 
informace získáte na adrese svitavy@kh-
kpce.cz, tel. 724 613 968.

Lenka Báčová

Nový majitel předložil obrázky, ze kterých je patrné rozšíření původního zá-
měru směrem do dvorní části.             Zdroj: PD

Vodné a stočné v Moravské 
Třebové v roce 2013

Stočné se zvyšuje na cenu 46,40 Kč s DPH 
(z loňských 43 Kč). Zvýšení ceny má sou-
vislost s podmínkami dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na modernizaci 
čistírny odpadních vod a zejména s nízkým 
objemem odpadních vod, za jejichž vypouš-
tění inkasuje provozovatel kanalizace pení-
ze, které vrací městu v podobě nájemného. 
Město za ně udržuje městskou kanalizační 
síť. Kalkulace je stvořena na základě doho-
dy VHOS, a. s., a města Moravská Třebo-
vá.Vodné pro rok 2013 činí s daní z přida-
né hodnoty 37,80 Kč. Kalkulaci ceny tvoří 
Dobrovolný svazek měst a obcí skupinové-
ho vodovodu Moravskotřebovsko.       (daz)
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

pekařského vozu, zřejmě vábně vonících čerstvých 
dobrůtek z pekárny. Když jej řidič zásobující pro-
dejnu odmítnul, mladík vyčkal až řidič opustí vo-
zidlo s krabicí, kterou musel odnést do prodejny, 
v nestřežený okamžik přiskočil k vozidlu a sám si 
sáhnul do krabice pro dva rohlíky, se kterými po-
sléze v rychlosti místo opustil. Neuvědomil si však, 
že na rozdíl od jeho rodné obce, značnou část Mo-
ravské Třebové monitorují kamery a přímý přenos 
dění z ulic města sledují strážníci městské policie. 
Hladový jedinec se usadil přímo pod jednou z ka-
mer a veselíc se ze zdařilého nákupu, se zdatně sy-
til svým lupem. Jelikož však v Moravské Třebové 
zřejmě panují jiné mravy než v sousední obci a za 
rohlíky se u nás penězi platí, zanedlouho výtržníka 
zastavila hlídka strážníků. I se slevou 50 % z možné 
sazby 1.000 Kč, přišla snídaně ve formě dvou rohlí-
ků tohoto hladovce na 500 Kč. 

Vloupání do restaurací 
Pořádný kus práce odvedli policisté po téměř čtr-
náctidenním nekončícím monitorování města. Ne-
přetržité služby policistů a strážníků střídajících se 
u elektronických systémů, noční kontroly restaurací 
po zavírací hodině a mnoho dalších aktivit, přinesly 
ovoce. Díky kamerovému systému a usilovné práci 
se podařilo odhalit pachatele dopouštějící se trestné 
činnosti na katastru města Moravské Třebové. Nej-
větší podíl na dobře odvedené práci nesou samo-
zřejmě samotní policisté, ale je nutné podotknout, 
že díky systematicky zbudovaným elektronickým 
systémům ve městě se zřejmě podařilo výrazně 
zkrátit dobru působnosti těchto výtržníků a zabrá-
nit tak vzniku dalších škod, které mohly následovat. 

Poděkování
Strážníci městské policie ze skupiny prevence kri-
minality děkují za vstřícnost a ochotu panu Mar-
tinu Němčíkovi, prodejci jízdních kol a vybavení 
na ulici Hvězdní v Moravské Třebové (www.cyk-
lonemcik.cz), který ochotně dodal pro město, za ve-
lice výhodných finančních podmínek, dětská jízdní 
kola pro výuku dětí ze základních a mateřských škol 
na nově zbudované dopravní hřiště. Vzhledem ke 
vstřícnosti pana Němčíka bylo možné s omezenými 
finančními prostředky pořídit celkem 7 jízdních kol.   

Karel Bláha, velitel městské policie 

Městská policie radí
Pokračujeme v seriálu cyklisté

Za opravdu dobrý podmět, na který je nutné upozor-
nit, musím hned na začátku poděkovat čtenáři míst-
ního měsíčníku, panu L. S. z Moravské Třebové, 
který upozornil na nebezpečné přestupky, jichž se 
cyklisté dopouštějí. A o jaké problematice budeme 
hovořit? Problematiku bych nazval Kdy se z cyklis-
ty stává chodec. 
Jak praví pravidla silničního provozu, řidič je účast-
ník provozu, který řídí motorové nebo nemotorové 
vozidlo. Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne 
sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční 
vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohy-
buje se na kolečkových lyžích nebo bruslích, pomocí 
ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, a to 
důležité, vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu 
válců do 50 cm³. A samozřejmě každý takový účast-
ník provozu musí dbát pravidel, která naše společ-
nost nastavila, ale zejména toho, abychom svým cho-
váním nevystavovali zbytečnému riziku sebe nebo 
ostatní. Proto jedeme-li na jízdním kole, chovejme 
se jako řidiči a dbejme všech pravidel o kterých jsme 
již hovořili. Slezeme-li z kola uvědomme si, že jsme 
chodci a platí pro nás pravidla, která je nutné také 
ctít. A o chůzi pojednává §53, který uvádí, že cho-
dec musí užívat především chodníku nebo stezky 
pro chodce a pokud chodec nese předmět, kterým by 
mohl ohrozit ostatní na chodníku, užije pravé kraj-
nice nebo pravého okraje vozovky. Je nutné podotk-
nout, že jiní účastníci provozu než chodci nesmě-
jí chodníku nebo stezky užívat! Kde není chodník 
nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde 
krajnice není chodíme co možná nejblíže při levém 
okraji vozovky a v takových místech smějí jít chodci 
nejvýše dva vedle sebe. V nepřehledných úsecích, při 
zvýšeném provozu nebo za snížené viditelnosti, smě-
jí takto chodci jít pouze za sebou. Je-li zřízena stezka 
pro chodce a cyklisty, nesmí chodec ohrozit cyklis-
tu! A podle těchto pravidel se také chovejme. Není 

dobré zastavit se s jízdním kolem například v křižo-
vatce se sousedem, kterého jsem již dvě hodiny nevi-
děl a probírat například problematiku přemnožených 
krtků, kteří přerývají váš anglický trávník. Stejně tak 
se často stává, že zastavíme a ač je vedle nás chod-
ník, zůstaneme stát na okraji vozovky nebo dokonce 
zabíráme téměř celý jízdní pruh a diskutujeme třeba 
právě o problematice zmiňovaných krtků. Nezapo-
mínejme, že každé takové jednání je v rozporu se 
zákonem, tudíž se mnohdy i nevědomky dopouští-
me drobných, ale často nebezpečných přestupků, za 
které nám hrozí postih. Nevystavujme sebe, ale ani 
ostatní účastníky provozu, zbytečnému nebezpečí.

Host nebo výtržník?
Kamerový systém opět pomohl v práci policistů. Po 
páté hodině ranní dne 16. 2. oznámila obsluha baru 
Nevada na ulici ČSA, že do baru vešel zákazník, 
který v podnapilém stavu ničí zařízení restaurace 
a dokonce napadl jednoho z hostů. Jelikož obsluha 
kamerového systému na monitorech dva muže vchá-
zející do baru zaregistrovala, měli tentokrát policisté 
před výtržníkem malý náskok. Muž doprovázející 
podnapilého kamaráda, byl představitelům zákona 
dobře znám, proto strážníci hned věděli, kam se vy-
dat. Do baru byla z důvodu vzniklé škody přivolá-
na Policie ČR a strážníci se vydali po krvavé stopě, 
kterou po sobě výtržník zanechal. Vytékající krev 
z rány, kterou si dotyčný způsobil demolováním za-
řízení baru, dovedla policisty v bytovém domě na 
adresu muže, kterého strážníci díky kamerovému 
systému poznali, až ke dveřím samotného bytu. 

Dva nejdražší rohlíky v Morav-
ské Třebové 

Nezapomenutelný zážitek se vzpomínkou na vyso-
kou útratu si odnesl návštěvník ze Starého Města, 
který přijel do Moravské Třebové za kulturou. Po 
páté hodině ranní, když opustil společně s doprovo-
dem jedno z místních kulturních zařízení v centru 
města, hladový se domáhal u řidiče zásobujícího 

města Moravská Třebová 
                               nabízí:

Pult centralizované ochrany

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost 
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. 

Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na 
PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH, 

• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vyba-
ven EZS nebo EPS připojeným na PCO - tento objekt se 
musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, 
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,

• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjez-
dem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných 
skutečností,

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná 

kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového 
systému (je-li v daném místě k dispozici),

• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, ka-

pacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou 

SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme 
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

 BOŽKOV SPECIAL NIGHT / DÁMY GRÁTIS – Dj Pegas & Dj Pitrrs
Dej si panáka Božkov Speciál za 20 Kč a získej super dárky. Jako míchačku si vychutnej Čeko Libre za 35 Kč.

1.3.
SOUKROMÁ AKCE - ZADÁNO2.3.
TEQUILA SOMBRERO NIGHT / VSTUP ZDARMA – Dj Maty
Panák Tequila Sombrero - 35 Kč, koktejl Tequila Sunrise - 50 Kč

8.3.

Z GENERATION NIGHT / Dj Piere
Dej si panáka Fernet Z za 25 Kč a potěš se skvělými dárky.23.3.

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
KADERUS BLUES22.3.

COCOMAN, DR. KARY
WILDA PANDA, CONCRETE SAFARI, W23, BTTU, PORNZ29.3.

Facebook Semtex Párty / Dj Shirak
Přihlas se na Facebooku na tuto událost, doraz do 24:00 hodin a máš vstup gratis!
Semtex poteče proudem za skvělé ceny, džbán Forsage - 200 Kč (litr Semtexu a 6x vodka)

9.3.

SVATÝ PATRICK / Dj MATY
Tullamore Dew – 40 Kč. Tradiční oslava irského svátku Svatého Patricka.
Tullmore Dew poteče proudem. Můžete se těšit na spoustu dárků a skvělou muziku.

16.3.

VELIKONOČNÍ NAROZENINOVÁ MEGA PÁRTY / Dj Mirek Karásek
Pokud máš v březnu narozeniny nebo svátek, tak se přihlas do 29. 3. na email info@dukuduku.cz pod heslem NAROZENINY
a my Ti zašleme info jak získát voucher na bar v hodnotě 150 Kč. Po celý večer se budeme bavit velikonoční tématikou s prima dárky.

30.3.

EKTOR & DJ WICH
MORELO - DEN POTÉ SHOW, DJ DISKOTEK, DJ BUSTERAZ

15.3.

Městské kino

Kulturní centrum
divadelní představení

Příbuzné si nevybíráme
6. 3. středa, 19:30, kinosál muzea, vstupné 
250 Kč, vstupenky v prodeji od 25. 2. 2013
Francouzská komedie Erica Assouse. Na rodinném 
večírku se sejdou tři bratři a švagrové, které k sobě 
právě neplanou horoucí láskou. Oslavu dokonale 
okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. Roz-
mařilým vyprávěním vyvolá u mužů paniku a po-
dezření u jejich manželek. Čí je to milenka? 
Režie: Jan Novák, hrají: Svatopluk Skopal, Martin 
Zahálka, Václav Vydra/Jan Čenský, Eva Janouško-
vá, Simona Postlerová/Eva Režnarová, Jana Bouš-
ková/Lenka Skopalová, Lenka Zahradnická/Jana 
Pidrmanová/Malvína Pachlová

pohádka pro děti

O dráčkovi
12. 3. úterý 8:30 a 10:00, kinosál (dvora-
na), vstupné 20 Kč
Výpravná pohádka pro nejmenší diváky v podání 
divadelního souboru J. K.Tyla Moravská Třebová.

pohádka pro děti

Vodnická pohádka
26. 3. úterý 8:30 a 10:00, kinosál (dvora-
na), vstupné 30 Kč
Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mly-
nářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, 
vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýn-

ské kolo zaručeně otočí a dobro nad zlem jako 
tradičně zvítězí. Představení je opatřeno zaručeně 
živou hudbou, hranou na opravdové, místy až dře-
věné hudební nástroje. Uvádí divadlo Koňmo Víti 
Marčíka, Kardašova Řečice. Určeno pro MŠ a I. st. 
ZŠ.

připravujeme

Slavnostní otevření  
zámecké sezóny
7. 4. neděle
Čeká na vás již tradiční jarní odpoledne s histo-
rickou hudbou, pohádkami pro děti a dobovými 
řemesly. Otevřeme novou turistickou sezónu 
na moravskotřebovském zámku.

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

Listopad až březen zavřeno. Expozice 
lze zpřístupnit pro skupiny minimálně 
10 osob. Je třeba se předem objednat 
s několikadenním předstihem.

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

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

Stálé expozice

•  Muzeum egyptské princezny aneb 
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice 
Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Kino od března nepromítá. Pro stávající 
technologii kina už nejsou v distribuci 
žádné nové filmy, proto bude provoz 
znovu obnoven až po zavedení digitální 
promítací techologie.
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Po loňské zkušební anketě spokojenosti paci-
entů ve čtyřech nemocnicích kraje odstartova-
lo na začátku února další kolo, tentokrát už ve 
všech pěti nemocnicích akutní péče. Pacienti 
nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad 
Orlicí, Litomyšli a Svitavách mohou nyní hod-
notit svou spokojenost s hospitalizací, s ambu-
lantní péčí a s porodnicí na tištěných dotazní-
cích nebo on line na webu nemocnic či na webu 
Pardubického kraje. „Chceme,  aby  nemocnice 
byly bezpečné a u  jejich klientů,  tedy pacientů, 
převažovala jednoznačně spokojenost. Z minulé 
ankety se nám sešla celá řada podnětů a nemoc-
nice na nich nyní pracují,“ říká první náměstek 
hejtmana Roman Línek, zodpovědný za zdravot-
nictví. „Do  budoucna  bychom  chtěli  do  těchto 
anket zapojit také rodiče dětí a samotné děti od 
12  let  a  také příbuzné pacientů,  kteří  sami ne-
jsou  schopni  odpovídat,“ prozrazuje další stra-

tegii Línek. „Anketa  je anonymní a pacienti se 
nemusí bát napsat  své  zkušenosti. Vyhodnocení 
se uskuteční  vždy mimo danou nemocnici,  a  to 
nezávislými  osobami,“ připomíná Eva Havlí-
ková, která se na přípravě ankety ve spolupráci 
s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Par-
dubice podílela. V současné anketě jsou oproti té 
minulé některé otázky zjednodušeny a upraveny. 
V prvním kole se ankety zúčastnilo 2300 pacien-
tů. Při známkování hospitalizační péče dalo ne-
mocnicím jedničku a dvojku 95 procent dotáza-
ných, u porodnic 91 procent. Celkové výsledky 
byly tedy velmi dobré, ale pacienti poukázali na 
některé nedostatky, například v úklidu, v režimu 
buzení, v kvalitě stravování, v přístupu k infor-
mování pacientů či k jejich důstojnosti. Novou 
anketu najdete i na stránkách Pardubického kra-
je na: http://www.pardubickykraj.cz/anketa-pro-
-pacienty/.          (zr)

Když si vzpomeneme na naše dětství, urči-
tě se každému vybaví švihadla. Skákali jsme 
přes ně abecedu, popředu, pozadu, po jedné 

Další anketa spokojenosti pacientů startuje

Se švihadly zpět do dětství

Zprávy ze ZŠ na 
Kostelním náměstí

Hurá na hory!
Již od Vánoc jsem se těšili na 21. ledna, proto-
že tento den jsme odjížděli na týdenní lyžařský 
kurz do Zdobnice v Orlických horách. Většina 
z nás byla plna očekávání, zda sjede na lyžích 
svůj první kopec v životě. Naše obavy však byly 
zbytečné. Pod vedením tří zkušených instruk-
torů Martina Krejčího, Jiřího Skácelíka a Pavla 
Klecha jsme zvládli nejen bezpečný sjezd dolů. 
Někteří dokázali vykrojit ladné oblouky, jiní se 
snažili, aby obě lyže zatáčely na stejnou stranu. 
Ve volném čase jsme si zahráli různé hry, vydo-
váděli se na karnevale a užili si spoustu legrace. 
Jen ten pořádek na pokoji, kdyby se dělal sám. 
Díky všem instruktorům i starším spolužákům 
a za rok ve Zdobnici na shledanou! S poděko-
váním se připojují i žáci V. třídy, kteří zdokona-
lili své lyžařské umění pod vedením instruktorů 
Vladimíry Machačové, Pavla Kasala a Ondřeje 
Schneidera v kurzu před námi. 
Žáci IV. třídy a Zdeňka Hošková, třídní učitelka

Seznamte se s pověstmi 
Moravskotřebovska 

a Malé Hané
Ve čtvrtek 21. února přednášel v muzeu PhDr. Jiří 
Šmeral na téma Pověsti Moravskotřebovska a Malé 
Hané. Po obecném úvodu do problematiky se po-
kusil o srovnání pověstí obou sousedících regionů, 
původně německého Moravskotřebovska (resp. 
Hřebečska) a tradičně české Malé Hané. Mezi asi 
osmdesáti posluchači byli i „přespolní“ z Jevíčka, 
Velkých Opatovic, ale i Městečka Trnávky a Svitav. 
Přednáška byla spojena s představením a prodejem 
publikace J. Šmerala Pověsti Jevíčska a Malé Hané, 
kterou s ilustracemi Zdeňka Podlezla koncem mi-
nulého roku vydalo Město Jevíčko. Na sedmdesáti 
stranách je kromě stručného úvodního textu a vý-
běrového přehledu publikovaných pověstí regionu, 
doplněného přehledem literatury k tématu, uvedeno 
téměř devět desítek pověstí. Zastoupeny jsou různé 
části regionu, některé pověsti jsou publikovány for-
mou prostého několikařádkového sdělení, jiné mno-
hem epičtěji, s využitím přímé řeči v malohanác-
kém nářečí. Namátkou uveďme alespoň několik ná-
zvů – Jaroměřická Kalvárie, Svůdné zlato, Klášter 
u Velkých Opatovic, Loupežník Franta Žlibků nebo 
poněkud tajemnější Bešterenec, Paraplata, Plaček.
Omezený počet výtisků publikace Pověsti Jevíčska 
a Malé Hané je na prodej i v moravskotřebovském 
muzeu (cena jednoho výtisku je 160 Kč), kde je ješ-
tě možno zakoupit také Pověsti Moravskotřebovska, 
vydané v roce 2004 (za 150 Kč).    –jm–

Zahraniční výměnná praxe žáků Integrované střední školy Moravská Třebová

Švihadla dnes již nepatří k běžnému cvičebnímu nářadí, školáci od Kostela 
se jich ale nebojí...                      Foto: archív

Zahraniční odborná praxe je tradiční součástí 
výuky na Integrované střední škole Moravská 
Třebová. Kromě možnosti strávit část výuky 
například v Německu nebo Řecku zde probíhá 
již několik let výměnná praxe žáků gastrono-
mických oborů se Střední odbornou školou ob-
chodu a služeb Žiar nad Hronom ve Slovenské 
republice. I v roce 2012 si na jeden dubnový 
týden vystřídaly 6 členné skupiny žáků praco-
viště praxe. Slovenští žáci měli možnost pra-
covat na odborných pracovištích školy našich 
partnerů (školní restaurace Junior, restaurace 
Excalibur, restaurace Třebovská) a společně 
s našimi žáky se podíleli i na přípravě a obslu-

ze v rámci festivalu Dny slovenské kuchyně. 
O tom, že jim šla práce od ruky svědčí pochval-
ná vyjádření např. Třebovské restaurace nebo 
organizátorů Květinové show. V odpoledních 
hodinách byl pro naše slovenské hosty připra-
ven kulturní program, při kterém poznali krásy 
a kulturní památky Moravské Třebové a jeho 
okolí. Podobný průběh měl i pobyt našich žáků 
na Slovensku. Děvčata z oborů Hotelnictví 
a Kuchař-číšník se zapojila do běžných prací 
na odborném výcviku a měla tak možnost po-
rovnat rozdíly ve výuce na Slovensku a u nás. 
V rámci pobytu připravili naši žáci Dny mo-
ravské kuchyně, kde si mohli slovenští hosté 

pochutnat na různých jídlech z našeho regionu. 
Také pro naše žáky byl připraven bohatý dopro-
vodný program. Tato forma výuky obohacuje 
žáky o řadu poznatků o gastronomii soused-
ní země, o jejich zvycích, o způsobech výuky 
a pomáhá tak i k rozvoji osobních vlastností 
a vzájemnému porozumění. Tradice výměnné 
praxe trvá již řadu let a nebyla by možná bez 
spolupráce s městem Moravská Třebová, kte-
ré svoji podporu rozvoji odborného školství ve 
městě vyjadřuje i formou finanční dotace na or-
ganizaci této akce. Pevně věříme, že uvedená 
forma spolupráce bude probíhat i v letošním 
roce.    Miloš Mička, ředitel školy

noze. Bylo toho opravdu mnoho, co jsme se 
švihadly dokázali. Mnoho dětí švihadlo ani 
nezná a potkají se s ním teprve až ve ško-

le. Děti 1.–3. tříd se 
mohou zúčastnit Švi-
hadlového čtyřboje. 
Je dobře, že se pořád 
ještě najdou děti, kte-
ré nesedí jen u počíta-
čů a jdou si zaskákat. 
Proto je třeba pochvá-
lit úplně všechny děti, 
které se účastnily této 
soutěže. Velký obdiv 
patří především prv-
ňáčkům, kteří dokázali 
se švihadly opravdové 
zázraky. Z našich žáků 
se umístili v kategorii 
dívek 1. tříd na 2. mís-
tě Sára Evelyn Šedivá 
a na 3. místě Hana 
Drtílková, v katego-
rii chlapců 1. tříd na 
1. místě Jakub Kob-
lovský a v kategorii 
dívek 3. tříd Nikola 
Janků. Gratulujeme 
jim a děkujeme za re-

prezentaci naší školy. Dík patří nejen DDM, 
ale všem, co se na organizaci podíleli.

Kolektiv učitelů ZŠ Kostelní náměstí
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Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé ZUŠ, 
rádi bychom Vás informovali o nejbližších ak-
cích Základní umělecké školy Moravská Tře-
bová, které se uskuteční během měsíce března. 
Jako první se blíží akce zvaná Absolventpár-
ty. Zde budou žáci, kteří letos končí první či 
druhý stupeň ZUŠ, slavnostně pasováni na ab-
solventy. Naše Absolventpárty má být volnou 
parafrází na maturitní ples a žáci se na ni, pod 
vedením jednoho z našich pedagogů, již pečli-
vě připravují. Společně promýšlí, jak tato slav-
nost bude probíhat, do čeho se obléknou a také 
jak bude vypadat slavnostní výzdoba sálu. Žáci 
si také zvolili celkové téma, které bude zastře-

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Březen měsíc čtenářů
Týden čtení
4.-8. 3. Děti čtou seniorům, senioři čtou dětem (J. 
Verne, J. Hašek, O. Pavel, K. Klosterman)
7.-9. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky 
ZŠ ve čtení)
1.-31. 3. Výstava audioknih z fondu městské 
knihovny
1.-31. 3. Výstava děl Radovana Radise Selingera, 
moravskotřebovského knihkupce, přístupno v půj-
čovní době knihovny
6. 3., 20. 3. Kurz paličkování
Kurz paličkování pro přihlášené zájemce. Lek-
torkou je p. Pavla Řeřichová. Začátek v 17 hod. 
v městské knihovně. Potřebné pomůcky a materiál 
s sebou
14. 3. Beseda s Pavlou Jazairiovou, redaktorkou 
Českého rozhlasu a autorkou mnoha knih. Téma 
přednášky: Indie – himalájské poutě, Velká indická 
města Dillí a Mumbai. Začátek je v 16 hod. v zase-
dacím sále MěÚ Olomoucká ul.
19. 3. Dějiny meziválečné Evropy, přednáško-
vý cyklus, lektor PhDr. Pavel Petr. Druhá část Na 
vlnách prosperity – Evropská diplomacie 20. let. 
Začátek je v 17:30 hod. ve studovně knihovny. 
Předpokládaná témata a termíny dalších přednášek: 
Mezi hnědou a rudou záplavou – Evropská diplo-
macie 30. let (16. 4.), Mnichov, odsun, vyhnání ? 
(14 .5.)
20. 3. Velikonoce v lidové tradici, prodejní pře-
hlídka řemesel a ručních prací. Praktické ukázky, 
tvořivé dílny pro děti. Prostory MěK, otevřeno: 
9-17 hod. Přijďte načerpat jarní fantazii.
26. 3. Konverzační večer - Pojďte s námi do svě-
ta. Jak se domluvíte anglicky, německy nebo rusky? 
Přijďte se zdokonalit do knihovny. Začátek konver-
zace v 17 hod. Další plánované termíny 23. 4., 21. 
5., 18. 6. (změna vyhrazena)

Připravujeme …
3. 4. Moravskotřebovský čtenář roku 2012 (zase-
dací sál MěÚ Olomoucká ul.)
8. 4. Za poklady východní Asie III. – Miamar 
(Barma), přednáška RNDr. Milana Blaha

MAGNESIA LITERA
V letošním roce proběhne 12. ročník výročních 
knižních cen Magnesia Litera. Čtenářská veřejnost 
se může zapojit do hlasování o nejlepší původní 
českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vyda-

nou v r. 2012. Toto pravidlo je nutné dodržet, ji-
nak je hlas neplatný. Hlasovat můžete na speciál-
ním korespondenčním lístku nebo prostřednictvím 
webového formuláře na adrese: http://www.mag-
nesia-litera.cz/. Každý platný hlas bude zařazen do 
slosování.
 
KNIHOVNA DĚTEM

Tvořivé středy
  6. 3. Slepička
13. 3. Zajíček
20. 3. Zdobíme velikonoční pečivo
27. 3. Malujeme vajíčka
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK

Šikovné děti mezi námi
  4. 3. Kočička, vytvoříme ji s Martinou Valnou, 
začátek v 15 hod. v dětském oddělení
11. 3. Tužkovník si vyrobíme s Adélou Hanusovou, 
začátek v 15 hod. v dětském oddělení
5., 12., 19., 26. 3. Odpoledne s babičkou
Každé úterý čtení, zpívání, bubnování, hry, po-
vídání, hraní scének a mnoho dalších jiných čin-
ností. Vede p. Věra Nápravníková a p. Slavěna 
Miklošová. Začátek v 15 hod. v dětském oddělení 
knihovny
18. 3. Výměna kartiček Naše Země z Penny Mar-
ketu
Dětské oddělení měst. knihovny, začátek v 15:30 
hod.
25. 3. Turnajové odpoledne, stolní fotbal, začá-
tek v 15 hod. v dětském oddělení, nutno se přihlá-
sit předem!
Od března budeme pravidelně, vždy poslední pon-
dělí v měsíci, hrát turnaj v různých společenských 
a deskových hrách (stolní fotbal, hokej, scrable, 
karetní hry aj.) Přijď se bavit do knihovny!
25. 3. Beseda se spisovatelem Milošem Krato-
chvílem, autorem mnoho knih pro děti, určeno žá-
kům 3.-5. ročníků ZŠ
1.-21. 3. Pomáháme pletením 
Každý čtvrtek vždy od 15:00 hod. probíhá v dět-
ském oddělení výuka pletení.
V březnu se sejdeme dne 7., 14., 21. 3. 2013. Ple-
tení probíhá v knihovně od prosince 2012, pokra-
čovat bude do 21. 3. Dobrovolnice učí děti a mlá-
dež plést a při tom ještě pletou bavlněné obvazy 
pro malomocné nebo výbavičky pro nedonošené 
kojence (čepičky, bačkůrky, svetříky). Obvazy 

Dětské tábory s koňmi
I o letošních letních prázdninách pořádá Jez-
decký klub Kunčina příměstské tábory pro děti 
od šesti let. Pro velký zájem jsou otevřeny tři 
turnusy a to v termínech 8.–12. 7., 12.–16. 8. 
a 19.–23. 8. 2013. Na programu budou kromě 
výuky jízdy na koni také hry a soutěže, výtvarná 
činnost a výlety po Hřebečských důlních stez-
kách. Doba konání je denně od 8.30 do 19.00. 
Cena včetně dopravy z místa bydliště a zpět, 
stravy – teplý oběd, 2krát svačina a pitný režim 
– je 2500 Kč za jeden turnus. Na konci tábora 
si děti na koních zasoutěží při jízdách zručnosti 
nebo v miniparkuru o medaile, diplomy a ceny 
a během pobytu si mimo jízdárnu zkusí i vy-
jížďku po okolních lesích Hřebečského masivu. 
Díky jezdecké hale jezdíme za každého počasí, 
výuka je přizpůsobena individuálně začáteční-
kům i pokročilým. Uzávěrka přihlášek je konec 
dubna pro první kolo, případně konec května 
pro druhé kolo. Zveme také další zájemce o vý-
uku  jezdectví či o rekreační vyjížďky do příro-
dy. Více informací najdete na stránkách klubu 
www.kone-trebova-svitavy.cz nebo na telefonu 
604 596 318, Zuzana Šejnohová Vrbická.

jsou z bílé příze Sněhurka, jedno klubíčko vystačí 
na jeden obvaz. Jehlice - č. 2,5 (ne hliníkové, špi-
ní), vzor – rub i líc – hladce. Rozměry – obvazy 
úzké - 25 ok, širší - 30 ok. Po dokončení se obvaz 
zapošije. Pomozte i vy, zapojte se do pletení ob-
vazů či výbavičky, případně darujte knihovně klu-
bíčka bílé příze Sněhurka. Děkujeme za podporu.

Připravujeme …
3. 4. Vyhodnocení soutěže Mladý čtenář a Mo-
ravskotřebovský Ámos
5. 4. Noc s Andersenem, zábavný program pro 
vzorné dětské čtenáře do 10 let za odměnu! Při-
hlášky v knihovně! 

Pocta věrozvěstům
Městská knihovna vyhlašuje soutěž k 1150. výro-
čí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje na Velkou Moravu. Soutěž je určena pro 
děti od 9-15 let. Každý měsíc budou děti dostávat 
různé úkoly a ty nejlepší práce budou odměněny. 
Z vyhodnocených příspěvků vznikne naučná kni-
ha pro děti. Úkolem na březen je popsat Velkou 
Moravu před příchodem a po příchodu věrozvěs-
tů a nakreslit mapu Velké Moravy. Vše odevzdat 
do 30. 3. Bližší údaje o soutěži získáte v knihovně 
nebo na webové stránce.

šovat celou slavnost. Letošní volba padla na 
téma večerníčků, které se budou prolínat ce-
lým večerem. Absolventpárty je rozdělena do 
dvou částí. První je oficiální, kde jsou žáci po 
oborech pasováni na absolventy. Také se mů-
žeme těšit na proslov „čerstvých“ absolventů 
a slavnostní odhalení tabla. Vše bude prokládá-
no živými hudebními vstupy. Po ukončení této 
části nastává volná zábava a tanec. Absolvent-
párty je pro absolventy příjemnou záležitostí, 
o kterou se jistě chtějí podělit především s ro-
diči a kamarády, proto, prosím, přijměte naše 
srdečné pozvání 1. 3. od 18:00 hodin do Kon-
certního sálu ZUŠ. 
Další výraznou akcí tohoto měsíce bude kon-
cert pedagogů, na který se můžeme těšit 21. 3. 

v 18 hod. v Koncertním sále ZUŠ. Tento večer 
uslyšíme nejen skladby vážné hudby, ale i po-
pulární hudby či jazzu v podání pedagogů zá-
kladní umělecké školy. Poslechneme si jak só-
lová vystoupení, tak i vystoupení různorodých 
komorních uskupení.
V neposlední řadě bychom vás také chtěli po-
zvat na Podvečery s múzami, které se usku-
teční ve dnech 7. 3. a 27. 3. vždy v 17:30 hod. 
v Komorním sále ZUŠ. Zde se představí žáci 
ZUŠ různých oborů a různých věkových ka-
tegoriích s pestrým programem. Těšíme se na 
společně strávené chvíle v uměleckém pro-
středí a přejeme Vám mnoho příjemných zá-
žitků.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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4.-6. 3. Mineralogická soutěž od 8:00 do 12:00 hod 
v DDM. Vědomostní soutěž zaměřená na teoretické 
znalosti a praktické poznávání minerálů. Podrob-
nosti v propozicích
7. 3. Gymnastika - obvodní kolo, kategorie chlapci 
a dívky 1.-5. tříd, ZŠ Palackého od 13:00 hodin
8. 3. Znamení ryb kreativní akce pro veřejnost. Jste 
narození ve znamení ryb? Chcete se o tomto zna-
mení něco dozvědět nebo obdarovat někoho, kdo je 
v tomto znamení narozen? Přijďte si vyrobit brož na 
kabát nebo klíčenku s rybí tématikou. Od 15:00 do 
16:30 hod. v DDM. S sebou 40 Kč, přezůvky, nůžky. 
Další měsíc další znamení. V průběhu roku všech-
na znamení zvěrokruhu. Z organizačních důvodů je 
vhodné se předem telefonicky nahlásit.
20. 3. Poznávání živočichů od 8:00 do 13:00 hod. 
v DDM. Přírodovědná postupová soutěž pro 5.-9. 
třídy ZŠ a příslušné ročníky gymnázia. Podrobnosti 
v propozicích
21. 3. Basketbal – obvodní kolo dívek 8.-9. tříd, 
gymnázium od 14:00 hodin
22. 3. Výměna samolepek – Naše Země (Penny), 
od 15:00 do 17:00 hodin v DDM. Máte stejné samo-
lepky a potřebujete získat nové? Využijte naší akce 
a přijďte si vyměnit samolepky s kamarády. S sebou 
přezůvky, seznam samolepek, popř. album a samo-
lepky na výměnu.
25. 3. Velikonoční šachový turnaj pro děti a mlá-
dež. Od 13:45 hod v učebně ZŠ ČSA. Kategorie 1.-
5. třídy, 6.-9. třídy, SŠ a gymnázium. Nutné předem 
telefonicky nahlásit. Startovné 20 Kč
26. 3. Basketbal – obvodní kolo chlapců 8.-9. tříd, 
gymnázium od 14:00 hodin
27.-29. 3. Velikonoční pobyt – tradiční akce pro 
děti, ubytování v DDM, strava 5x denně, program 
CTH, cena 500 Kč, zájemci se mohou hlásit telefo-
nicky nebo emailem: j.chadimova@ddm-mt.cz, do 
19. 3. 2013
30.-31. 3. Malý Messierův maraton III. ročník as-
tronomického setkání pro děti, mládež a širokou ve-
řejnost. Ve spolupráci DDM, Hvězdárny Boleslava 
Tecla a sekce pro děti a mládež ČAS. Vstup volný, 
na programu pozorování hvězdné oblohy, soutěže 
a hry s astronomickou tématikou. Večer populár-
ně naučné přednášky, komentovaná videoprojekce 
a noční dobrodružná hra. Podrobnosti na plakátě
Světový den vody
21.-22. 3. Další putování kapky Betky – dopole-
dní program pro 1.-3. třídy ZŠ, malá tělocvična ZŠ 
ČSA, více v propozicích
25.-27. 3. Voda základ života – dopolední program 
pro 3.-5. třídy ZŠ v DDM, více v propozicích
1.-27. 3. Voda štětcem a básní – výtvarná a literární 
soutěž pro MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci s Povodím Mo-
ravy, více v propozicích
Akce v rámci oslav Světového dne vody pořádá-
me ve spolupráci se ZŠ ČSA, VHOS, a. s., a Zdra-
vým městem Mor. Třebová. Na exkurze ČOV, 
vodojem na Křížovém vrchu se mohou třídní ko-
lektivy hlásit během dubna – června. Více opět 
v propozicích
Na kytaru hravě - prázdninová kytarová školička 
pro všechny bývalé i současné členy zájmového 
kroužku kytary při DDM v týdnu od 1. do 5. 7. den-
ně od 10:00 do 13:00 hod. podle příslušné úrovně. 
Podrobnosti u Báry Švestkové. Nutné předem tele-
fonicky nahlásit. Cena 30 Kč lekce. Omezený počet 
účastníků
LETNÍ TÁBORY NA ROK 2013
Děti v akci na LT Kreativ dobrodružství nejen 
v kuchyni. Kreativní tábor na DDM. Celotáboro-

vá hra Za tajemstvím loupežnické kuchyně a dále 
tradiční táborový program. V termínu od 8. do 14. 
7. Cena 2.350 Kč. Pro členy kroužků DDM sleva 
100 Kč. Hlásit se můžete telefonicky nebo emailem 
v DDM. Bližší informace Bára Švestková
Pohybem ke zdraví a kráse zotavovací akce pro 
děti v termínu 29. 7.-2. 8. 2013 pro děti od 2. tříd. 
Denně od 8:00 do 16:00 hod. Základy břišních tan-
ců, afrotanců, ukázky masážních a relaxačních tech-
nik atd. Celopobytová hra Etnohrátky. Cena 1.200 
Kč. Bližší informace Bára Švestková
LT na Srnčí - od 10.-17. 8. 2013 pro děti od 8 let, 
ubytování ve tří a čtyřlůžkových pokojích v hlavní 
budově, cena 2.800 Kč, členové kroužků 2.700 Kč. 
Hlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem v DDM. 
Bližší informace u Jany Chadimové. Fotografie 
z loňska najdete na našich webových stránkách.
Letní tábor na Majáku - v termínu 15.-21. 7. 2013 
pro děti od 2. tříd. Kreativní a sportovní náplň tábo-
ra je součástí celotáborové hry Strážci majáků + 
doprovodný program. Ubytování v DDM, strava 5x 
denně, pitný režim neomezen. Cena 2.250 Kč, čle-
nové kroužků 2.150 Kč. Zájemci se mohou hlásit te-
lefonicky nebo e-mailem v DDM. Bližší informace 
u Zdeny Tauerové 
Příměstský tábor I. běh v termínu 22.-26. 7. 2013 
pro děti od 7 let. Děti budou denně docházet v 8:00 
hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 Kč, členo-
vé kroužků 1.100 Kč v ceně je zahrnuta 2x svačina, 
oběd v restauraci a klasická táborová náplň. Bližší 
informace u Jany Chadimové. Fotografie z loňska 
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 Dům dětí a mládeže

Seriál 210 let Gymnázia Moravská Třebová
1. díl aneb jak jsme budovali

V uplynulých deseti letech jsme si prostředí naší 
školy vážili a snažili jsme se jej dle finančních mož-
ností neustále vylepšovat. Ve třech etapách jsme 
zrekonstruovali sociální zařízení ve „staré“ budově. 
Postupně byly vyměněny poškozené podlahové kry-
tiny ve třídách, na chodbách a v kabinetech. V roce 
2008 a 2010 byly renovovány podlahy v obou tělo-
cvičnách. Bylo vyměněno osvětlení a školní náby-
tek tak, aby vše odpovídalo normám. Komplexně 
jsme zmodernizovali učebnu fyziky včetně pořízení 
nového nábytku, interaktivní tabule a datového pro-
jektoru. Dokončení postupného nahrazování kle-
cových šaten skříňkami je určitým komfortem pro 
naše žáky - každý žák má nyní k dispozici skříň-

ku pro ukládání osobních věcí. Také způsob vytá-
pění je od roku 2007 jiný - máme vlastní kotelnu 
a počítačem řízenou regulaci vytápění. Plášť jedné 
z budov byl v roce 2003 a 2004 zateplen a následně 
v roce 2008 byla opravena a zateplena střecha této 
budovy. V prosinci 2012 byl schválen projekt Rea-
lizace úspor energie na další zateplování a výměnu 
oken v rámci Operačního programu životního pro-
středí. Součástí našeho budování a péče o majetek 
byla také běžná údržba a zkrášlování interiérů žá-
kovskými díly a květinami, doplňování pomůcek, 
výpočetní a multimediální techniky, interaktivních 
tabulí, WIFI sítě a dalších novinek používaných ve 
výuce. O tom ale v některém z dalších dílů.

Alena Plocová, ředitelka gymnázia

najdete na našich webových stránkách.
Příměstský tábor 2. běh  v termínu 19.-23. 8. 2013 
pro děti od 1. tříd. Program součástí celotáborové 
hry Čertův švagr – Putování za českými čerty + 
doprovodný program. Děti budou denně docházet 
v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 
Kč, členové kroužků 1.100 Kč v ceně je zahrnuta 
2x svačina, oběd v restauraci a mat. náklady. Bližší 
informace u Zdeny Tauerové
Bližší informace o táborech najdete na letáčcích, 
webových stránkách a na facebooku. Přihlásit 
se můžete telefonicky 461 316 786 nebo emailem 
info@ddm-mt.cz nebo přímo v DDM.
Poděkování - materiální sbírka pro Zelené Ven-
dolí. Záchranná stanice Zelené Vendolí pomáhá 
zvířatům v nouzi více jak 25 let. V posledních le-
tech byla stanice rozšířena také o útulek pro psy. 
Bohužel, pro všechna zvířata ze stanice není návrat 
do přírody pro jejich handicapy možný, tak zů-
stávají nadále v areálu stanice. Proto jsme se roz-
hodli podpořit stanici materiální sbírkou, do které 
se mohla zapojit veřejnost i třídní kolektivy z Mo-
ravské Třebové a okolí. Děkujeme tedy základním 
školám ČSA 179, v Linharticích, v Kunčině, Agili-
ty klubu, obyvatelům Třebové, Zoofloru a Prodejně 
chovatelských potřeb, kteří nám pomohli buď s or-
ganizací sbírky nebo materiálně - dle seznamu ze 
záchranné stanice. Svoz nahromaděného materiálu 
ze sběrných míst byl předán pracovníkům stanice 
31. 1. a 28. 2. Fotografie a seznamy účastníků sbír-
ky naleznete na webových stránkách DDM. Sbír-
kou spolupráce se Zeleným Vendolím nekončí. Na 
jaře připravujeme pod záštitou Zeleného Vendolí 
vzdělávací program pro základní školy. Kde bydlí 
ptáci, v době letních prázdnin plánujeme návštěvu 
záchranné stanice s táborovými dětmi a v září pro-
běhne tradiční Pejskiáda. Pracovníci DDM

Ředitelství  a  SRPŠ  Gymnázia  Moravská  Třebová  
Vás  srdečně  zve  na  

34.  reprezentační  ples  

v pátek 15. března 2013 od 20.00 hodin 

Vstupenka + místenka: 150 Kč 
V ceně zahrnuto rychlé občerstvení. 

Předprodej vstupenek v kanceláři 
gymnázia.  

Kde:  sál Na Písku 

Hudba: MIX Boskovice 
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Zápis prvňáčků na 
ZŠ Palackého 1351
Ve čtvrtek 31. 1. 2013 se otevřely 
dveře naší školy budoucím prvňáč-
kům. Už před 13. hodinou jsme moh-
li v prostoru u hlavního vchodu vidět 
děti, které netrpělivě očekávaly, co 
bude dále. Některé z nich byly trochu 
nejisté, některé se i trochu bály. Další 
z nich si počínaly jistě a bez zábran. 
Ve třídách, kde se zapisovalo, se však 
všechny děti setkaly s příjemnými uči-
telkami. Napětí a strach byly najednou 
pryč a převládla radost a spokojenost. 
Radost budoucím prvňáčkům uděla-
ly drobné pozornosti, které škole vě-
novali hodní sponzoři. Většinu dárků 
také vyráběly paní učitelky 1. stupně 
se svými žáky. Naši budoucí kamará-
di měli šanci si ověřit i své pohybové 
nadání. V tělocvičně měli připraveny 
různé disciplíny, ve kterých se tro-
chu odreagovali před nebo po „dřině“ 
u zápisu. I v letošním roce na hladký 
průběh zápisu dbali pomocníci z řad 
žáků 6., 8. a 9. tříd. Ti pomáhali rodi-
čům i dětem orientovat se v naší roz-
lehlé škole. K zápisu přišlo 78 dětí. Na 
všechny se moc těšíme. I na ty, které 
přijdou až za rok, protože jejich rodi-
če požádali o odklad školní docházky.

Školní žákovský parlament

Evropské spolupráce 
gymnázia pokračují

Spolupráce, projektové aktivity a studium 
v mezinárodním měřítku se na moravskotře-
bovském gymnáziu úspěšně zabydlely. Zís-
kaly náležitou pozornost žáků školy i široké 
veřejnosti a neustále zvyšují motivaci všech 
zúčastněných. Třetí týden v únoru pokračo-
valo studentským setkáním multilaterální 
partnerství Comenius. Tentokrát přijela do 
Moravské Třebové výprava z Finska a spo-
lečně s gymnazisty si vyměnila zkušenosti 
a vědomosti z oblasti menšinových skupin ve 
společnosti. Bohatý program navázal na prá-
ce studentů a pomohl představit některé další 
aspekty života těchto skupin. Celý projektový 
tým by chtěl i touto cestou poděkovat místním 
organizacím, které s námi v tomto projektu 
ochotně spolupracovaly, zejména Speciální zá-
kladní škole, mateřské škole a praktické škole 
Mor. Třebová, Centru volného času a denní-
mu stacionáři Domeček. Dalším probíhajícím 
nadnárodním projektem je Individuální mo-
bilita žáků. Po podzimním pobytu finských 
studentek u nás se hostitelské školy vystřídaly 
a nyní tráví tři měsíce studiem v Hämeenlinně 
dvě gymnazistky, Alena Jílková a Lucie Černá. 
Dívky mají za sebou soustředění s dvacítkou 
dalších IMžáků z celé Evropy a postupně si 
zvykají na život a studium na severu. A že to 
není „procházka růžovým sadem“, ale náročná 
a přesto neocenitelná zkušenost, vám potvrdí 
samy v některém z dalších vydání zpravodaje.   

Iva Kodešová, koordinátorka projektů
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Klienti našich služeb navštívili 12. února Valentýnský ples ve 
Svitavách                    Foto: archív

Kolem třicítky návštěvníků únorové pra-
videlné akce Senior klubu Moravská Tře-
bová vyslechlo poutavé vyprávění Dany 
Mikulkové o putování čtyřmi jihoame-
rickými státy, doprovozené nádhernými 
snímky z úchvatné přírody. Tentokrát bude 
cestovatelský podvečer z jiného soudku.
Skautské vzpomínání
V pondělí 11. března od 17 hodin v klu-
bovně kulturních služeb v muzeu bude na 
pořadu akce s názvem SKAUTI - a co to 
obnáší. Představí se nám skauti z Jevíč-
ka, členové Svazu skautů a skautek Čes-
ké republiky. V Jevíčku byl založen první 
skautský odbor při Sportovním klubu již 
v roce 1922. U jeho zrodu stál profesor 
gymnázia Jindřich Malec. Prvním sídlem 
skautů byl Panský dům (poté Záložna). 
Za rok již první zájemci složili skautský 
slib a konal se první letní tábor u Vra-
nové Lhoty. Prvním vůdcem jevíčského 
střediska byl Petr Müller (byl popraven 
nacisty v roce 1944). Po odmlce trvající 
několik desetiletí komunistické éry byl 
skaut v Jevíčku obnoven v roce 1990. To-
lik na úvod a všechno další o činnosti je-
víčských skautů se můžete dozvědět prá-
vě na oznámené klubové akci v muzeu. 
K vidění budou i fotografie a k slyšení 
písničky s kytarou jaké si skauti z Jevíčka 
zpívají u táboráku. Přijďte si s nimi za-
vzpomínat i vy!
Sci-fi párty
V pondělí 18. března od 17 hodin ve vel-
ké zasedačce Domova důchodců v Mor. 
Třebové se koná další z besed s tématikou 
sci-fi. Tentokrát je námětem Vesmír - ne-
konečná hlubina, s podtitulem Jsme v něm 
sami? Zváni jsou všichni, kdo se zají-
mají o tajemno a záhady života na Zemi 
i v hvězdných dálkách.
Výzva
Venku je zatím zima, zahrádky spí, a to je 
nejlepší čas vytvářet něco doma v teple. 
S-klub by rád připravil i na druhou polo-
vinu roku společnou výstavu, pro kterou 
nyní hledáme vhodné prostory - ve hře 
jsou například zámek a nebo kaple sv. Jo-
sefa. Výstava by měla část řemeslnou, tj. 
hračky, patchwork, háčkování, výrobky 
z vlny, kovu, proutí, loutky apod., a část 
výtvarnou, kde by bylo možno ukázat prá-
ce řezbářské, malířské, kresby, keramiku 
i sklo. V našem městě je určitě spousta 
lidí, kteří jsou velmi šikovní a těm všem 
nabízíme možnost „se blýsknout“. Stačí 
se jen přihlásit. V informačním centru na 
náměstí TGM jsou přihlášky a další infor-
mace lze získat na tel. čísle 777 691 903. 
Přihlášky budeme sbírat až do 15. června 
2013. Vaše díla s každým účastníkem pro-
bere a se vším pomůže pracovník S-klubu 
po telefonické domluvě. Ukážeme všem, 
že ještě nepatříme do starého železa! Tak 
ahoj na některé další akci.              (sl)

OCHMT informuje
Díky výtěžku z Tříkrálové sbírky již pomáháme so-
ciálně potřebným rodinám. Obrací se na nás nejen 
rodiny osobně, ale i sociální odbor městského úřa-
du. Vítáme každou možnost, kdy můžeme pomo-
ci. Od Popeleční středy je ve farnostech vyhlášena 
sbírka Postní almužna. Výtěžek půjde na pomoc 
potřebným. 
26. 3. 2013 pořádáme Velikonoční akci pro děti 
s povídáním a tvořivou dílnou. Všichni jste zváni 
přijďte!
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 3. v refek-
táři františkánského kláštera v 10:00 hod. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. 
v budově charity na ul. Svitavské 44, M. Třebová - 
kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
CO SE DĚJE V STD ULITA, DS DOMEČEK
Z důvodu možnosti navýšení počtu klientů se na 
Vás obracíme s nabídkou služeb našich zařízení. 
Staráte se o handicapovaného člena rodiny? Nabí-
zíme Vám naše služby, které můžete využívat kte-
rýkoliv den v týdnu, dopoledne i odpoledne, jak to 
vyhovuje Vám a vašim blízkým. Nabízíme svoz do 
zařízení a zpět. Přijďte se za námi podívat. Po-Pá 
7:00-15:30, Čt 7:00-14:30. Kontaktní osoba: Lucie 
Vašáková telefon: 734 797 498. V únoru jsme u nás 
přivítali návštěvu studentů gymnázia a jejich fin-
ské přátele. Těší nás zájem studentů o práci charity. 
Klienti našich služeb navštívili 12. 2. Valentýnský 
ples ve Svitavách. Akci pořádal Domov na rozcestí 
Svitavy. Přivezli jsme si spoustu krásných zážitků 
a úsměv na rtech.
JAK FUNGUJE SAS – ŠANCE PRO RODINU
Kapacita služby je naplněna a přibývá sociálně po-
třebných rodin v řadách čekatelů. 
Pokojné prožití postní doby přeje tým pracovníků 
Oblastní charity Moravská Třebová. Více informací 
na www.mtrebova.charita.cz

Hasiči občanům 
Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté 
případy v zimním období v každém roce. Přede-
vším v zimních měsících, kdy dochází k náhlému 
snížení venkovní teploty a následně k zamrzání 
vodovodních potrubí, dopravních prostředků, pří-
strojů, strojů a armatur. Ze statistiky požárů jsou 
známé případy, kdy došlo k požáru zemědělských 
objektů, kde příčinou bylo rozmrazování zamrz-
lého vodovodního potrubí zapálením slámy, kte-
rou se potrubí obložilo. Po víkendové návštěvě se 
rodinka vrátila do svého domku a majitel zjistil, 
že je zamrzlé potrubí ústředního topení ve skle-
pě. Jak na to, když je v domě velká zima, pomůže 
nám benzinová letlampa, ale ouha nastala zrada, 
staré noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí 
se snadno a rychle vzňaly a majitel se musel dát na 
ústup. Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěstí po-
dařilo zachránit obytnou část domu. Přitom zná-
me řadu bezpečných způsobů rozmrazování, které 
však osoby provádějící rozmrazování nepoužívají 
jen proto, že trvají o trochu déle než uvedené ne-
bezpečné způsoby. Je to především rozmrazování 
horkou vodou, kdy zamrzlé potrubí, armaturu, či 
další předmět poléváme horkou vodou, nebo nám 
pomůže horká pára. Nejčastěji dochází k zamrzá-
ní vodovodních potrubí, kde lze doporučit přede-
vším elektrické rozmrazování. Je to způsob, při 
kterém se používají rozmrazovací transformátory, 
toto rozmrazování smí provádět poučená osoba 
a lze jej použít jen na kovová potrubí, nejsou-li 
jednotlivé části izolačně oddělené. Při dodržení 
uvedených způsobů a podmínek rozmrazování lze 
vzniku požáru bezpečně předejít. V každém pří-
padě však vyloučíme použití otevřeného plamene. 
I když jsou uvedené bezpečné způsoby možná tro-
chu pracnější a zdlouhavější, tuto nevýhodu mno-
hokrát vyváží to, že objekty a zařízení ochráníme 
před vznikem požárů a následných škod.

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Firma Swop Export 
nabízí volné pozice:

administrativní pracovník, data entry, ob-
chodní zástupce, operátor, skladník, auto-
mechanik.
Vaše životopisy zasílejte na e-mail: 
personhab@gmail.com,  mobil: 734 755 217

Pravidla správného třídění odpadů pro každého
Informace o správném třídění nalezneme na barevných 
sběrných nádobách, kde je přesný popis, co do nich pa-
tří a co ne. Pro efektivní třídění je nejjednodušší zapa-
matovat si několik pravidel:
Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin 
nebo chemikálií. Toto pravidlo oceníte zejména v pří-
padě, kdy odpad shromažďujete delší dobu doma. 
Znečištěný odpad se ve většině případů nedá zpraco-
vat. Naštěstí existuje jednoduché řešení - obaly stačí 
vypláchnout třeba ve vodě po nádobí. Nespotřebuje-
te žádnou vodu navíc a vytříděné obaly můžete doma 
skladovat bez následků libovolně dlouho.
Dobře se informujte. Každá obec má vlastní systém na-
kládání s odpady, určuje, jaké odpady se třídí a na kte-
rá místa se odkládají. Informujte se na Vašem obecním 
úřadě, ušetříte si tak zbytečné komplikace.
Dodržujte pokyny uvedené na nádobách. V někte-
rých místech např. do žlutých kontejnerů patří pouze 
PET láhve. V okamžiku, kdy do kontejneru odhodíte 

i jiné plasty, můžete zkomplikovat následné zpracová-
ní odpadů. Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob 
k tomu určených. To samé platí i obráceně, komunální 
odpady do kontejnerů na tříděný odpad nepatří, nežá-
doucí příměsi v kontejnerech znemožňují další využití 
odpadů.
Zmenšujte objem odpadu. Plastové obaly sešlapujte, 
papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadů se do 
kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. 
To neplatí u skla. Sklo pokud možno nerozbíjejte na 
malé kousky - pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo 
bylo co nejméně rozbité.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spoluprá-
ci se společností EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerské-
ho projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického 
kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, 
který získal podporu z OP Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České re-
publiky.         Jana Pašťalková, 

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
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Manželská krize v roce 1823
Následující příběh určitě není pro rodinu 19. 
století typický. Také jeho protagonisté byli ov-
šem svým způsobem výjimeční. Franz Sales 
Steinbrecher byl majitel moravskotřebovské 
továrny, druhou postavil pro své syny, spolu-
zakládal další průmyslové podniky v Čechách 
a na Moravě; jako starosta Moravské Třebové 
byl císařem vyznamenán, dvakrát byl zvolen 
poslancem zemského sněmu. (K osobě a životu 
Franze S. Steinbrechera viz Moravskotřebovský 
zpravodaj ze srpna 2009.)

Franz Sales Steinbrecher (1799–1873) se ženil 
ve třiadvaceti letech, kdy už byl barvířským mi-
strem. 17. září 1822 si vzal devatenáctiletou Jo-
sefu Hofmannovou, dceru zemřelého barvíř-
ského mistra. Protože podle tehdejších zákonů 
nebyli plnoletí, ženichovi musel dát svolení ke 
sňatku otec, nevěstě její strýc a poručník Leo-
pold Holzmaister (dědeček L. V. Holzmaistera). 
24. června 1823 se manželům narodil první syn. 
Koncem roku 1823 už žili odděleně.
27. prosince 1823 se Franz Sales Steinbrecher 
dostavil na magistrát a oznámil, že jej manželka 
svévolně opustila. Důvodem byly údajně „do-
mácí drobnosti“, které by se byly dávno urov-
naly, kdyby nebyly „různými způsoby zlovolně 
živeny“. Josefa prý odešla i s dítětem, aniž by si 
o problémech promluvila s manželem nebo se 
obrátila na soud. 
Rodinné právo v té době řešil Obecný záko-
ník občanský, vydaný roku 1811. Manželé 
měli stejné závazky k manželské povinnosti, 
k věrnosti a ke slušnému zacházení, přičemž 
muž byl „hlavou rodiny“, měl právo řídit do-
mácnost a manželku ve všech případech zastu-
povat. Z tohoto oprávnění mu však vyplývala 
i zásadní povinnost manželku živit. Manželka 
byla povinna svého muže následovat do jeho 
bydliště, „pomáhati, seč jest, v domácnosti 

Franz Sales Steinbrecher          Foto: archív SOAJosefa Steinbrecherová, rozená Hoffmannová     Foto: archív SOA

a ve výdělku“, respektovat manželem učiněná 
opatření.
Je známo, že Franz Sales Steinbrecher měl i ve 
vztahu ke svým sourozencům a později dospě-
lým synům postavení nezpochybnitelné auto-
rity, proti svým rozhodnutím nestrpěl námitek. 
Svou zákonem danou převahu v manželství 
jistě náležitě využíval. To se jeho mladé man-
želce nemuselo líbit a je otázkou, zda oprav-
du „byla s to“ plnit jeho požadavky na vedení 
domácnosti, ke které patřila i dvacítka zaměst-
nanců barvírny. O konkrétní podobě „domácích 
drobností“, které byly příčinou manželské krize, 
informováni nejsme, Franz Sales Steinbrecher 
však tvrdil, že „i kdyby vše, co jeho manželka 
uvedla, bylo pravda, nezavdává to ani zdaleka 
důvod k rozvodu“.
Na popud Leopolda Holzmaistera navštívili 
manželé duchovního, který se je pokusil usmí-
řit, ale neuspěl. To byl také postup uvedený ve 
zmíněném zákoníku. Kněz měl manželům při-
pomínat manželský slib a přesvědčovat je, aby 
pokračovali v manželském soužití, podle po-
třeby až třikrát. Pokud se mu to ani napotřetí 
nepovedlo, vystavil žalující straně o své neú-
spěšné snaze potvrzení, které bylo podmínkou 
pro podání žádosti o rozvod o stolu a lože. Ten 
nezakládal zánik manželství jako takového, 
ale pouze uvolňoval povinnosti, které manželé 
k sobě měli, a to zejména ve smyslu spolu žít, 
starat se o domácnost a konat manželské povin-
nosti. Rozvedení manželé se mohli znovu spojit. 
Úplné zrušení platného manželského slibu, dnes 
nazývané rozvodem, bylo v právní terminologii 
19. století nazýváno rozlukou a pro katolíky ne-
přicházelo v úvahu.
Když se Josefa ani po několika týdnech po ne-
úspěšném pokusu o smíření prostřednictvím 
duchovního nevrátila domů ani neumožnila 
manželovi vidět dítě, dostavil se Franz Sales 

na magistrát a učinil 
výše uvedené pro-
hlášení, které uzavřel 
požadavkem, aby se 
manželka neprodle-
ně vrátila i s dítětem 
domů nebo podala 
žádost o rozvod od 
stolu a lože. Josefa 
zřejmě zvolila dru-
hou možnost.
V únoru 1824 totiž 
její poručník žádal 
o určení prozatímní 
vyživovací povin-
nosti pro Franze Sa-
lese Steinbrechera 
vůči jeho manželce 
a dítěti až do vynese-
ní rozsudku v probí-
hajícím rozvodovém 
sporu a o vydání je-
jího movitého ma-
jetku. Josefa se tedy 
stále zdržovala mimo 
domov. Bydlela zřej-
mě v domě svého 
kmotra, barvířské-

ho mistra Josefa Semmelrocka, a Franz Sales 
požadoval, aby byla svěřena do péče své mat-
ky. Soudce totiž mohl ještě před rozhodnutím 
o rozvodu manželství ohrožené straně povo-
lit oddělené bydlení, Franz Sales však trval na 
tom, že jeho manželka neuvedla řádné důvody 
k rozvodu, tím méně pak důkaz o svém ohrože-
ní na životě či zdraví, které by podle paragrafu 
107 občanského zákoníku její oddělené bydlení 
opravňovalo. Poručník  pak od svých požadav-
ků ustoupil.
O celé záležitosti nás bohužel informují jen dva 
dochované protokoly z projednávání záležitos-
ti magistrátem 27. prosince 1823 a 16. února 
1824, které zaznamenávají výhradně stanoviska 
žalované strany, tedy Franze Salese Steinbre-
chera, k požadavkům vzneseným Leopoldem 
Holzmaisterem. Chybí vylíčení manželské krize  
Josefou Steinbrecherovou, pro úplné pochopení 
celého sporu jistě velmi důležité. 
K formálnímu rozvodu od stolu a lože evidentně 
nedošlo, neboť už 1. února 1825 se manželům 
Steinbrecherovým narodil další syn. Žili pak 
spolu ještě více než dvacet let, Josefa porodila 
dalších jedenáct dětí. Zemřela 10. února 1846, 
tedy ve dvaačtyřiceti letech, na onemocnění 
plic. Nezanechala závěť. Její pozůstalost byla 
vyřizována mimo Moravskou Třebovou na žá-
dost vdovce a tehdejšího starosty Franze Salese 
Steinbrechera, který nechtěl být obviněn ze stře-
tu zájmů. V žádosti zmínil „známé zdejší pomě-
ry“ a „zlomyslné potížisty (doplněno v závorce: 
jednoho), kteří by jistě zase strhli povyk“. Le-
opolda Holzmaistera mít na mysli nemohl, ten 
již nežil. Zřejmě tedy měl v roce 1846 jiného 
obávaného kritika, snad právě kvůli rodinným 
záležitostem, víme, že svůj navýsost autoritativ-
ní postoj k ostatním členům rodiny nezměnil až 
do smrti. Krize v počátcích manželství tak ne-
musela být krizí poslední...                    -jm-
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PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí
 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý
  8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny
Středa
  9:00-12:00 a 13:30-17:30 Rodinné a mateřské 
centrum 

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112, e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

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

Sbor Českobratrské 
církve evangelické

Svitavská 40, 571 01 Moravská Třebová
mobil: 777 234 514, mail: alonemec@seznam.cz
Bohoslužby každou neděli v 9 hod. ve sboro-
vé místnosti na faře. Biblická hodina v domo-
vě důchodců každé pondělí v 15:30 - informa-
ce o přesném místě konání na recepci. Biblická 
hodina ve sboru je každý čtvrtek od 17 hod. ve 
sborové místnosti na faře.
Program Velikonoc
29. 3. Velký pátek v 9 hod. svátostné bohoslužby 
ve sborové místnosti na faře
31. 3. Velikonoční neděle  v 9 hod. svátostné bo-
hoslužby ve sborové místnosti na faře
1. 4. Velikonoční pondělí v 9 hod. bohoslužby ve 
sborové místnosti na faře

Ostatní farnosti: 

Farnost: Staré Město Boršov Kunčina
28. 3. Zelený čtvrtek 16:20 v 17:30 bude přistavena dodávka na odvoz lidí na mši sv. do Mor. Třebové 18:00

29. 3. Velký pátek 16:20 ve 14:30 hod. bude přistavena dodávka na odvoz lidí na velkopáteční 
obřady do Mor. Třebové 18:00

30. 3. Bílá sobota 20:00 ve 20:30 hod. bude přistavena dodávka na odvoz lidí na Vigílie Vzkříšení 
do Mor. Třebové. 19:00

31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9:30 11:00 v Boršově 9:30
  1. 4. Velikonoční pondělí 9:30 11:00 v Boršově 9:30 v kapli v Nové Vsi.

31. 3. je začátek letního času. Od úterý 9. 4. budou úterní a středeční mše sv. ve farním kostele.

Čtvrtek
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka od 5 let)
Pátek
15:30-17:30 Broučci (zábavné odpoledne pro 
děti 3-7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let)  

Duchovní obnova pro koordinátorky MM: 
1.–3. 3.
Burza dětského zboží: 
pondělí 18. 3. – středa 20.3. prodej, příjem zboží 
týden předem.
Duchovní obnova pro muže: sobota 23. 3

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 

Datum Svátek Farní kostel Klášterní kostel
28. 3. Zelený čtvrtek 18:00 (celonoční adorace) –

29. 3. Velký pátek 7:00 ranní chvály s hodinkou četby
15:00 Velkopáteční obřady

9:00 hod. Křížová cesta
V 18:30 hod. sraz před klášterem, stavění Kříže

30. 3. Bílá sobota
7:00 ranní chvály s hodinkou četby

7:30 do 11:00 adorace u Božího hrobu
21:00 Vigilie Vzkříšení

–

31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Žehnání pokrmů 8:00 11:00
 1. 4. Velikonoční pondělí 8:00 11:00
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Moravskotřebovští šachisté pokračují beze ztráty
Na tom nemění nic ani fakt, že oproti loňsku startují 
v soutěži o stupeň níž . Spíš naopak to dokazuje je-
jich vůli co nejrychleji se vrátit tam, kam výkonnost-
ně patří. Dnes už je možné s 80% jistotou říci, že se 
jim to podaří. Bez „ztráty kytičky“ zvládli i další dvě 
(7. a 8.) kola a nadále si udržují prvenství - pokračují 
s čistým štítem, své naděje uchránili před nejbližším 
pronásledovatelem – poličským béčkem. 
Slovan Moravská Třebová – Spartak OEZ Leto-
hrad 5,5:2,5 
(Kotva, Glöckner, Sojma a Adámek 1, Meleshko, 

Grepl a Chvojka 0,5, Endl 0)
Slovan Moravská Třebová – ŠK Ústí nad Orlicí 
C 6,5:1,5
(Kotva, Meleshko, Sojma, Chvojka a Glöckner 1, 
Grepl, Adámek a Nečesánek 0,5).
Pořadí: 1. Moravská Třebová (24), 2. Polička B 
(21), 3. Lanškroun (18), 4. Ústí nad Orlicí C (15), 
5. Svitavy A (13), 6. Česká Třebová B (13), 7. Le-
tohrad (10), 8. Jablonné nad Orlicí (9), 9. Litomy-
šl B (8), 10. Žamberk B (7), 11. Dolní Čermná (3), 
12. Svitavy B (0).      (mt)

Program činnosti 
Klubu českých turistů

2. 3. Účast na DP Hledání Stromoucha v Ústí 
nad Orlicí, trasy: 8, 15, 25, 35 a 50 km. Sraz 
na vlakovém nádraží v 6:40 hod., odjezd vlaku 
6:53 hod. Návrat vlakem v 14:27 hod. nebo 
16:27 hod. (odjezdy vlaků v 13:39 a 15:39 
z Ústí nad Orlicí). Zajišťuje J. Šindelář
13. 3. Schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu 
na měsíc duben, přípravy na Vandr skrz M. 
Hanó.
16. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaro-
měřicích – trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na 
autobusovém nádraží v 8:25 hod., odjezd lin-
kového autobusu 8:31 hod. Odjezd autobusu 
z Jaroměřic v 14:55 hod. Zajišťuje J. Kuncová
23. 3. Zahájení turistické sezóny v Holicích. 
Sraz v 7:00 hod. na autobusovém nádraží, ná-
vrat 17-18 hod. Cena jízdného 100 Kč pro 
členy KČT, pro ostatní 130 Kč. Doprovodný 
program: vysoká kola, muzeum E. Holuba, 
atd. Přihlásit se lze u H. Kopřivové do 13. 3. 
(kontakt: tel: 737 487 745, e-mail: koprivova-
helena @seznam.cz). Zajišťuje: H. Kopřivová
31. 3. Zahájení cyklosezóny Drozdovská 
pila, sraz v 13:00 hod. na autobusovém ná-
draží. Zajišťuje: P. Harašta
V měsíci březnu budou v případě příznivého 
počasí každou středu a neděli uskutečňovány 
vycházky, vyjížďky do okolí. Pravidelný sraz 
zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo in-
ternetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz.

Poděkování
Členové TJ Sokol Boršov by rádi poděkovali 
městu Moravská Třebová za finanční podporu, 
kterou nám město v roce 2012 poskytlo. Z těchto 
finančních prostředků hradila naše tělovýchovná 
jednota svou činnost, provoz a údržbu sportov-
ního areálu. Další prostředky byly poskytnuty na 
dofinancování 30% spoluúčasti získaných grantů 
z rozpočtu Pardubického kraje, a to program C1 
(podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav spor-
tovních zařízení) a program B1 (podpora čin-
nosti sportovních klubů – práce s mládeží). Tyto 
finanční prostředky byly použity na materiálně-
-technické zabezpečení družstva žáků (B1) a na 
investiční záměr týkající se zastřešení prostoru 
pro diváky (C1), který by měl sloužit k pohodlí 
při sledování sportovních klání v našem areálu, 
ale také při jiných sportovně-kulturních akcích 
(dětský den, pálení čarodějnic) spolupořádaných 
naší TJ Sokol Boršov. Ještě jednou děkujeme.

Hanák Jaroslav, hospodář TJ Sokol Boršov  

Novinky z klubu BONUS GYM
Po kratší pauze opět přináším pár novinek z naše-
ho klubu Thajského boxu a MMA. S novým ro-
kem nám začala nová sezóna turnajů, exhibicí, gala 
večerů a soustředění. 22. ledna jsme se zúčastnili 
slavnostního předávání cen Nejlepší sportovec roku 
2012 svitavského okresu, kde v kategorii jednot-
livci - žáci získala naše Martina Kuchařová skvě-
lé druhé místo! Následující měsíc únor nám při-
chystal naši letošní první účast na MMČR v Muay 
Thai v Olomouci, kde jsme ovšem nezačali zrov-
na šťastně a náš Milan Šeda dováží pro klub první 
prohru. O pár dní později, 14. 2., jsme se v Lanš-
krouně představili v exhibičním vystoupení na akci 
Kalibr Cup 2013 pořádaný SOŠ, SOU Lanškroun. 
Měsíc březen bude již ve znamení gala večerů 
a soustředění. První večer tvrdých zápasů proběh-
ne 1. 3. v Bílovci s názvem FIGHTERS NIGHT 2. 
Zde se pod plnými pravidly Thajského boxu utká 
naše Martina Kuchařová proti slovenské bojovnici 
z Cerberos Gymu Stele Čechvalové ve váze -70 kg. 

Sportovní aktuality
Stolní tenis
Moravskotřebovský tenis má v soutěžích více týmů 
než jen A a B tým. Ty však bojují v regionálních 
(okresních) soutěžích a jejich výsledky jsou variabil-
ní. V regionálním přeboru si výsadní umístění po-
jistilo béčko Borové, které potvrzuje, že se tamnímu 
klubu v této sezóně opravdu daří (A družstvo vede 
krajskou divizi). Jedinými, kdo s nimi drží krok, 
jsou stolní tenisté z Litomyšle. Mezi nimi se bude 
rozhodovat o prvenství. Pořadí: 1. Borová B (42), 
2. Litomyšl C (40), 3. Polička A (33)... 6. Moravská 
Třebová C (28)... 12. Moravská Třebová D (15).
Regionální soutěž je ještě komplikovanější, ales-
poň z pohledu MT týmů. Pořadí: 1. Svitavy C (42), 
2. Vidlatá Seč C (34), 3. Moravská Třebová E 
(33).

Oblastní kolo ve florbale
Pro oblast Moravské Třebové jej v polovině února 
uspořádal Dům dětí a mládeže Mor. Třebová. Vy-
užil k tomu tradičně velkou tělocvičnu II. ZŠ Pa-
lackého, v níž organizátoři přivítali celkem 6 týmů. 
Boje mladých sportovců byly velmi urputné, řada 
hráčů se angažuje v hokeji, takže hra měla i poměr-
ně dobrou úroveň. Stejně jako v loňském roce se 
nejlépe vedlo domácím borcům z A družstva II. ZŠ, 
kteří si vybojovali postup do okresního kola. 

Čtyřkolka třebovských lyžařů udělala premiéro-
vou stopu pro běžkaře nejen z města
Zkušební vyznačení běžecké stopy od Kamenné Hor-
ky směrem na Spáleniště v délce cca 3 km jedním smě-
rem provedlo město Moravská Třebová čtyřkolkou za-
půjčenou od lyžařského svazu. Pásy a mechanismus na 
výrobu stopy zajistily Technické služby města. I přes 
ne úplně ideální sněhové podmínky se nadšenci do bě-
žeckého lyžování mohli v únorových dnech vydat na 
první oficiální třebovskou běžeckou stopu v historii. 
Za dobrých sněhových podmínek budou stopy vytvo-
řeny i v březnu na této a dalších trasách.     (mt)

V jednání je ještě zápas pro našeho Martina Ked-
routka ve váze -86 kg, takže doufáme, že to vyjde. 
Druhý gala večer, který se uskuteční 15. 3. v Plzni, 
s názvem SOUBOJ TITÁNŮ, je taktéž v jednání. 
Na konci měsíce, 22.-24. 3., odjíždí náš klub na tré-
ninkové soustředění formou prodlouženého víken-
du k Adršpašským skalám do fitness penzionu Jív-
ka. Zde nás budou čekat dvoufázové tvrdé tréninky 
a jen minimum odpočinku. O tom všem přinesu in-
formace v dalším vydání zpravodaje. Kdo by snad 
měl zájem o naše tréninky, navštivte naše webové 
stránky www.bonusgym.ic.cz nebo náš facebook, 
kde se dozvíte podrobné info. Sportu zdar! 

Milan Margetin, trenér klubu

Stolní tenisté před 
posledním dějstvím
Stolním tenistům zbývá posledních 6 kol do konce 
soutěží, takže „honí fiakr“, aby se dostali na mís-
ta zaručující klid, tj. vyvarovat se soubojů play 
out. Lépe jsou na tom hráči B týmu, nejenže se 
nacházejí průběžně výše v tabulce, ale střetnou se 
na závěr s hratelnějšími soupeři. V jejich případě 
lze předpokládat úspěch. Naopak trojice nejlep-
ších místních table-tenistů (Mrva Milan - nominant 
v anketě Sportovec města 2012, Ertl Jakub a Ma-
děra Jaroslav) spolu s ostatními (Zítka P., Kalan-
dra M., Durák L., Riemer T. aj.) bude mít složitější 
úkol – čtyři chrudimské celky a aspiranta na postup 
- vedoucí Borovou. V minulosti však už mnohokrát 
hráči dokázali, že v případě nouze dokážou zabrat.
Poslední výsledky:
Průběžná tabulka (12 družstev):
1. TJ Sokol Borová 16 (45 bodů), 2. TJ Litomyšl 
A 16 (44)….. 9. MT A 16 (28) 
1. Č. Třebová A 16 (43 bodů), 2. TTC Sedlec A 16 
(38)... 5. Slovan MT B 16 (34)      (mt)

Volejbalové kadetky útočí 
na extraligu(1-KKY-II)

Moravskotřebovské kadetky mají v lize za sebou 
již 6 kol nadstavbové části, v níž se dostaly mezi 
dvanáctku nejlepších týmů v ČR. Svým trenérům 
Marii a Richardovi Adamovým (mj. nominantům 
v městské anketě Sportovec roku 2012) tak dělají 
zřetelnou radost. Pokud jim forma vydrží, snad se 
dočkáme i historického postupu do extraligy.
Průběžné pořadí
1. TJ Slovan M. Třebová  6 6 0 0 18:4 533:375  17
2. TJ Sokol Šternberk  4 4 0 0 12:0 300:161  12
3. TJ Svitavy  6 4 2 0 15:8 528:474  12
Příští program (odvety)
3. 3. (7. a 8. kolo): Prostějov B - M. Třebová
9. 3. (9. a 10. kolo): M. Třebová - Brno
16. 3. (11. a 12. kolo): Kroměříž - M. Třebová

Volejbalistky se překonávají i v Českém poháru
Třebovská děvčata se neztrácejí ani v Českém 
poháru. Od října 2012 úspěšně prošly kvalifikací 
v Brně (prvenství), dvěma koly ČP - v Přerově (5. 
místo) a Hradci Králové (1. místo).
Rezume: 10. místo na Moravě mezi 24 družstvy 
z celé ČR, na která čekala společně ještě 2 finálová 
kola Českého poháru o celkové umístění. 
1. finálové kolo Českého poháru (24 družstev 
z celé republiky – 25. – 27. 1. 2013). Sedm zápasů 
znamenalo celkové 2. místo (o pouhý jediný set) 
a postup mezi nejlepších šestnáct týmů ČR. 
O vzornou reprezentaci města Moravská Třebová 
se zasluhují hráčky: Danča Mašková – kapitánka, 
smečařka; Nikča Greplová – univerzálka; Terka 
Hájková – smečařka; Marťa Říkovská – blikačka; 
Anička Cvrkalová – blokařka.      (mt)
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Fotbalová  sezóna  začíná  v  Moravské  Třebové 
mladým i ostříleným borcům            Foto: archív

Třebovské mažoretky po úspěších v České republi-
ce zamířily do Evropy        Foto: archív

Fotbalisté před jarní sezónou

Lyžařský přebor Pardubického kraje 

Probíhá tvrdá zimní příprava ve všech věkových 
kategoriích. Je pochopitelně modifikovaná, mládež-
nické kategorie směřují do halových turnajů, dospě-
láci musí fyzičku a taktickou přípravu zdokonalovat 
na venkovních hřištích.
Umístění v podzimní sezóně: MUŽI A: 12. místo, 
14 bodů; MUŽI B: 6. místo, 20 bodů; DOROST: 13. 
místo, 7 bodů; STARŠÍ ŽÁCI: 2. místo, 27 bodů; 
MLADŠÍ ŽÁCI: 11. místo, 7 bodů.
V současnosti fotbalisté ukončují komplexní zimní 
přípravu. Kombinovaný A-B tým nejdříve nestačil 
na domácí Litomyšl – 3 : 1 (1:1) Branky: Linhart, 
poté se zúčastnil prestižního turnaje Artézia Cup 
v Boskovicích.
Do ukončení turnaje zbývaly v době uzávěrky 2 utká-
ní, nicméně dosavadní výsledky nejsou příliš uspo-
kojivé: z pěti sehraných zápasů jediná výhra a skóre 
6:18. Pro jarní část se definitivní složení týmu teprve 
upřesňuje – v hledáčku managementu je několik po-
sil, teprve čas ovšem dokáže jejich reálnost i přínos. 
„Máme zkušenost, že pokud nám to nejde v přípravě, 

Lyžařský areál v Čenkovicích hostil 31. 1. pře-
bor Pardubického kraje v obřím slalomu žáků, 
který byl také součástí prestižního seriálu závo-
dů Poháru Orlických hor – Dynastar Lange cup. 
Na startu se představila silná konkurence 240 
lyžařů nejen z Pardubického kraje, ale dokonce 
i z Polska. Atraktivní závod byl naplánován do 
večerních hodin, aby lyžaři mohli předvést svoje 
kvality za umělého osvětlení. Bohužel organizá-
tory nejprve zradila technika a start byl několi-
krát odložen, dokonce počasí se stále zhoršovalo 
a mladší i starší žáci absolvovali své jízdy v hus-
tém sněžení a silném větru, tedy v podmínkách 
na hranici regulérnosti. Druhé kolo starších dětí 
bylo nakonec zrušeno, ale výsledky jedné jízdy 
se samozřejmě počítaly. TJ Slovan M. T. měl svá 
želízka v ohni ve třech kategoriích. Všichni naši 

o to lépe býváme na tom výsledkově v soutěži. Pevně 
věřím, že KP uhájíme i pro další rok,“ optimisticky 
dodal předseda SKP Martin Tylšar.
Dalšího turnaje se zúčastnila moravskotřebovská pří-
pravka. Domácí postavili dvě družstva (2003, 2002), 
k nim přibrali soupeře z okolí města (Kunčina, Mla-
dějov) a dvoukolovým systémem „každý s každým“ 
procvičovali zejména souhru a střelbu.     (mt)

lyžaři se v krajském přeboru představili poprvé 
a někteří doplatili na nezkušenost, ale i tak se dá 
jejich účast hodnotit pozitivně. Skvělou jízdu ab-
solvoval mladší žák Adam Weinlich, který obsa-
dil 13. místo. V přípravce dívky se předvedla Klá-
ra Svozilová svým 24. časem. Ve stejné kategorii 
chlapců, která byla se 40 startujícími nejnabitější, 
vybojoval 26. místo Marek Netolický. Předžáky-
ně Nicole Vacková a Šárka Abrahamová se ten-
tokrát nevyvarovaly chyb a dojely na 24. resp. 
25. místě. Podobný osud potkal Jana Kašického. 
Hned na startu ztratil hůlku a protnul časomíru 
v 27. nejrychlejším čase. Naše lyžařské družstvo 
žáků pilovalo formu na hřebenech Krkonoš a také 
ve Štědrákově Lhotě, na svahu Ondry Banka, aby 
se v dalším závodě Poháru Orlických hor před-
stavilo v ještě lepším světle.            Daniel Mačát 

Čtyři zlaté z Mistrovství ČR pro Twirlgirls
Ve dnech 26. a 27. 1. se v litvínovské sportovní hale 
Koldomu konalo Mistrovství České republiky v twi-
rlingu. Členky nového sportovního souboru Twirl-
girls Moravská Třebová Tina Kolomá a Eva Kalan-
drová na tomto šampionátu úžasně zabodovaly. Eva 
Kalandrová svým výkonem překonala všechny svo-
je soupeřky a stala se tak Mistryní ČR v kategorii 
děti sólo 1 hůlka na povinnou hudbu. Tina Kolomá 
přesvědčila porotu svou choreografií v disciplíně 
děti rytmické taneční sólo a získala ve velké kon-
kurenci titul Mistryně ČR. Navíc bezkonkurenčně 
obhájila loňský titul Mistryně ČR i v kategorii děti 
X-strut, se kterým se na loňském Mistrovství světa 
v twirlingu umístila na 14. místě a dosáhla tak vel-

kého úspěchu pro Českou republiku. Druhý den Eva 
s Tinou soutěžily ještě v kategorii děti duo na povin-
nou hudbu a společně zakončily tento víkend doko-
nale, opět všem dokázaly, že jejich několikaměsíč-
ní příprava byla velmi pečlivá i v duu získaly titul 
Mistryně ČR. Se všemi choreografiemi se obě děv-
čata nominovala na Mistrovství Evropy v twirlingu, 
které se uskuteční v době Velikonoc v Amsterdamu. 
Twirling je u nás relativně nový druh sportu, který je 
veřejností často mylně zaměňován s mažoretkami. 
Zatímco základem mažoretek je pochod, twirling 
spojuje gymnastické, baletní a taneční variace s pra-
cí se speciální twirlingovou hůlkou. 

Markéta Havlíková, trenérka Twirlgirls MT

Březnová sportovní 
pozvánka

7. 3. - 17:00 - Vyhlášení ankety Sportovec 
města 2012 (sál ZUŠ, zámek)
Fotbal
23. 3. - 17:00 - SKP A muži - Choceň
30. 3. - 17:00 - B muži - Litomyšl B
Hokej
KLM: finále - 27. 2., 3., 6., 10. a 13. 3. (pro-
ti Chocni)
  3. 3. - 17:00 - HC Slovan - HC Choceň
10. 3. - 18:30 - HC Slovan - HC Choceň
KLJ
O 3. místo
2.3. HC Choceň – HC Slovan
9.3  HC Slovan – HC Choceň
LŽ (mezikrajská soutěž SŽ a MŽ)
9. 3. - 9:00 HC Slovan - HHK Velké Mezi-
říčí (MŽ, SŽ)
Volejbal
9. 3. - 10:00-13:30 tělocvična Gymnázium 
(liga kadetek)
VK Slovan M. Třebová - TJ Junior Brno
Stolní tenis
2. 3.    9:00 Slovan MT A - Holice B
  13:30  Slovan MT A - KST Linea 

Chrudim B
3. 3. - 9:00 Slovan MT B - Orel Orlice A
          13:30 Slovan MT B - TJ Králíky A   (mt)

Hokejisté hrají 
ve finále krajské 

ligy mužů!
Náš A tým prošel se ctí celým kom-
plikovaným herním systémem. Jest-
liže první a druhou částí prošel HC 
Slovan bezproblémově, ve třetí to 
leckdy zaskřípalo. Přesto slovanisté 
hnáni entuziasmem naplnili k ra-
dosti diváků svůj cíl – probojovali se 
až do finále KLM kde změří síly s fa-
vorizovaným mužstvem HC Cho-
ceň. Závěrečné zhodnocení hokejové 
sezóny přineseme příště.              (mt)

Cyklisté mají v plánech jasno
Podruhé v letošním roce se sešli cyklisté k mě-
ření sil. Spřátelený CK Čerti Kunčina připravi-
li slibně se rozvíjející akci Zimní cyklistický 
biatlon (23. 2.) – o jejím průběhu a výsledcích 
přineseme informace příště. Jinak lze objektivně 

konstatovat, že výbor CK Slovan pod vedením 
nového prezidenta Miloše Mičky reálně a efek-
tivně plánuje cyklistický průběh roku 2013. 
Termíny Cyklomana 2013 naleznete průběžně 
na www.cykloman.cz        (mt)


