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Cena města má svého prvního držitele
Starosta města Moravské Třebové Josef 
Ošťádal udělil 7. prosince 2009 historicky 
první Cenu města Moravská Třebová. Získala 
ji vedoucí městského muzea PhDr. Jana 
Martínková za návrh, přípravu a realizaci 
výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lob-
kovickém paláci na Pražském hradě, která se 
konala od 30. 9. 2008 do 1. 2. 2009.

„Výstava představila historii Moravské Tře-
bové a její pozoruhodnosti široké veřejnosti na 
celostátní úrovni. Byla mimořádně úspěšná 
a přispěla nevídanému zviditelnění městské 
památkové rezervace v Moravské Třebové,“ 
sdělil starosta města Josef Ošťádal. PhDr. Jana 
Martínková byla navržena také za mimořád-
nou aktivitu v oblasti historie a propagace 
města. Je dlouhodobou členkou městské 
Komise památkové péče a prezentuje se 
aktuální publicistickou činností prostřed-
nictvím Moravskotřebovského zpravodaje 
a Vlastivědných listů. Cenu města představuje 
výtvarné dílo se znakem města Moravská 
Třebová a pamětní listina, která stvrzuje 
udělení Ceny města. Autorem je moravskotře-
bovský výtvarník František Žáček.
Paní Martínková jste první osobností 
Moravské Třebové, která získala Cenu 
města. Jaký to je pocit? 
Měla jsem dost času si zvyknout, vyrovnat se 
s pochybnostmi, že si cenu nezasloužím, resp. 
že by si ji více zasloužil někdo jiný. Takže teď 
už převažuje radost, že byla oceněna práce 
související s historií města a jeho kulturním 

bohatstvím. Zároveň je takové ocenění 
zavazující, přináší pocit velké odpovědnosti.
Cenu města vytvořil František Žáček. Je 
symbolicky vytvořená čistě z přírodních 
materiálů z okolí Moravské Třebové. 
Zaujala vás jako patriotku a historičku 
Moravské Třebové?
Myslím, že cena se Františkovi opravdu 
povedla jak sochařská, tak grafická část. Líbí 
se mi použité materiály, typické pro Morav-
skotřebovsko, i zakomponování „monogramu“ 
města do motivu zámeckých arkád.
Cenu jste získala za uspořádání výstavy 
v Lobkovickém paláci v Praze. Ohlédněme 
se za ní. Co Vám tato akce přinesla? 
Moravskotřebovské muzeum má sbírku, která 
určitě není pro muzeum malého města zcela 
standardní. Kolik muzeí se může pochlubit 
staroegyptskými památkami, dokonce rakví 
s mumií? A zároveň vzácnými raně renesanč-
ními památkami? Je pravda, že se o těchto 
předmětech píše a že jsou zapůjčovány na 
prestižní výstavy, v Lobkovickém paláci jsme 
ale měli ojedinělou příležitost vystavit je na 
jednom místě, obklopit dalšími zajímavými 
předměty, které charakterizují muzejní sbírku, 
dát do souvislostí s historií města… A to vše 
v krásném prostoru přímo na Pražském hradě, 
s lidmi, kteří zaručovali vysokou odbornou 
i estetickou úroveň výstavy a zároveň se s nimi 
velmi dobře spolupracovalo. Příjemné byly 
i ohlasy návštěvníků.

Samotná výstava se z Prahy přesunula na 
zámek. Jmenuje se Poklady Moravské 
Třebové a stala se stálou expozicí. Jak ji 
vnímají lidé tady v Moravské Třebové. Jaké 
má ohlasy?
Do zámecké expozice se pouze vrátily 
předměty, které z ní byly na výstavu v Praze 
dočasně vyjmuty. Expozice byla rozšířena 
o část věnovanou renesanci a dostala podle 
úspěšné výstavy nový název. Jsem ráda, že se 
na zámku opět našel výstavní prostor pro 
renesanční památky a že byl akceptován můj 
návrh vystavit zde i velmi zajímavé nálezy 
architektonických článků „starého zámku“. 
Podle kolegyní, které zajišťují provoz zámku, 
byl o expozici zájem zejména krátce po 
otevření a také mezi pozdějšími návštěvníky 
zámku našla své příznivce.

Věnujete se kultuře ve městě. Co vám práce 
přináší? Jak dlouho se jí věnujete? 
V moravskotřebovském muzeu pracuji od roku 
1986. Práce mi přináší většinou radost, někdy 
ovšem převažují starosti a problémy. Roz-
hodně pro mě práce v muzeu a další aktivity 
v oblasti kultury nejsou jen povinností, ale 
především vítanou možností seberealizace.

Chystáte v muzeu změny nebo nějakou další 
výstavu, jako byla ta v Praze?
Žádnou radikální změnu v nejbližší době 
nechystáme, pouze drobné úpravy stálé 
expozice Holzmaisterovy sbírky, nové výstavy 
a jiné „muzejní“ akce, další číslo Moravskotře-
bovských vlastivědných listů. Podílíme se na 
přípravě nové geologické expozice, která 
vzniká na zámku v rámci projektu Hřebečská 
důlní stezka. Nabídka výstavy v Lobkovickém 
paláci byla asi opravdu ojedinělá. Pokud by 
však někdo přišel s podobnou nabídkou třeba 
menší výstavy, zaměřené na určitou část 
sbírkového fondu, určitě o ní budu uvažovat 
a doufám, že by se setkala opět s takovou 
podporou vedení i dalších obyvatel města, jako 
výstava Poklady Moravské Třebové.
Děkuji za rozhovor.

Co říci na závěr? Vedení města se dohodlo, že 
v letech příštích se bude Cena města udělovat 
jako samostatná kulturní akce s doprovodným 
programem. Poděkování patří všem účinkujícím, 
kteří na Ceně městě vystoupili a připravili velmi 
pěkný program a společnosti Moravec pekárny za 
občerstvení. Pro rok 2009 mohou občané svého 
favorita na udělení Ceny města Moravská Tře-
bová nominovat do 28. února 2010.
Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách města 
a v moravskotřebovském zpravodaji.
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Město Moravská Třebová – Zhodnocení roku 2009
I když v roce 2009 dolehla i na naše město 
finanční a ekonomická krize, myslím si, že 
v porovnání s lety minulými se to nijak nedotklo 
toho, čeho si občané města nejdříve a nejvíce 
všimnou, tedy změn ve městě v oblasti investic. 
V ý z n a m n ě  n á m  
k tomu pomohlo pře-
devš ím dokončení  
prodeje  významné 
části bytového fondu 
města a s tím sou-
visející příjem financí. 
Výnos z prodeje jsme 
soustředili pouze do 
oblasti investic a vy-
tvoření finanční re-
zervy pro léta násle-
dující. Provozní výdaje 
města jsme naopak 
snížili tak, aby kopírovaly snížení daňových 
příjmů z rozpočtu celého státu.
Tato politika nám umožnila realizaci několika 
akcí, na které bylo poukazováno již několik let 
a právem. Mám zde především na mysli 
rekonstrukci dvou zadních traktů v historickém 
jádru města za náměstím TGM za obchodem 
Bredysport a za budovou České spořitelny. Nyní 
nám zbývá již jen jeden zadní trakt na ulici 
Cihlářova. Finance na jeho rekonstrukci by se 
měly objevit v rozpočtu na příští rok. 
Konečně také došlo na realizaci parkoviště 
u smuteční síně na Křížovém vrchu. Parkoviště 
dokonce umožňuje příjezd a otočení autobusu, 
což je pro jeho plné funkční využití neméně 
důležité. S tím souvisí i provedení kompletní 
rekonstrukce Mánesovy ulice, která se stala 
novou výstavbou rodinných domů a zejména 
vybudováním sportovního a společenského centra 
soukromého investora ulicí velice namáhanou 
a její průjezdnost z důvodu havarijního stavu byla 
velice komplikovaná. 
Věřím, že by se měly výrazně zlepšit i podmínky 
pro bydlící při přívalových deštích na ulici 
Míru po provedení rekonstrukce kanalizace. Tato 
ulice na tom byla v těchto situacích ve městě 
asi nejhůře. A na to by měla navázat příští rok 
i rekonstrukce chodníků na této ulici.
A když už jsme u chodníků ve městě, zde 
můžeme být nejvíce spokojeni. Pracovníky 
Technických služeb města bylo vybudováno nebo 

rekonstruováno do konce listopadu v letošním 
roce více než 2300 m2 chodníků, což je nejvíce 
v posledních letech. Vedení a rada města vždy 
dávaly v tomto volebním období velkou váhu na 
stav komunikací pro pěší a jistě tento trend bude 
pokračovat i v roce 2010. 
V letošním roce jsme připravili nové stavební 
parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
bývalého zahradnictví na ulici Jevíčské. Většina 
z nich již má i nové majitele. 
Pro sportovce byla s pomocí dotace z mini-
sterstva financí postavena v areálu koupaliště 
nová nafukovací sportovní hala. Součástí této 
investice byla i výměna umělého povrchu pod 
střechou haly. I když se ozývaly občas i hlasy 
proti výstavbě, musím jednoznačně říct, že toto 
sportovní zařízení je naprosto obvyklé ve všech 
městech podobné velikosti jako Moravská 
Třebová a je nedílnou součástí sportovního vyžití 
občanů. Podmínky využití haly budou nastaveny 
tak, aby dodatečně negenerovaly žádné vý-
znamné finanční náklady.
V části mého příspěvku věnovaném investičním 
akcích by měla být i výstavba rozhledny Pastýřka 
na kopci Pastvisko. Ta ale náleží do oblasti 
cestovního ruchu a propagace města. Za celou 
dobu, co zastávám pozici starosty města, jsem se 
snažil, abychom takovou stavbu v okolí měli už 
proto, že na vrchu Pastvisko již jedna rozhledna 
asi před sto lety stála a také proto, že pohled na 

Město Moravská Třebová
vyhlašuje soutěž „O nejkrásnější 

vánoční výzdobu“
Pokud patříte k těm, jejichž vánoční výzdobu 
obdivují všichni kolemjdoucí, tak čtěte 
pozorně. Připravili jsme pro vás soutěž o nej-
krásnější vánoční výzdobu. 

Jak soutěžit 
Stačí jediné. Své okno, balkon, zahradu či 
dům v Moravské Třebové vyfotit a poslat na 
adresu vanocnivyzdova@mtrebova.cz nebo 
zaslat poštou na adresu: Městský úřad, 
Pavlína Horáčková, nám. T. G. Masaryka 
29, 571 01 Moravská Třebová, případně 
donést osobně. Důležité je uvést  své plné 
jméno, adresu a kontakt. Pokud nebude toto 
splněno, nemůžete být do soutěže zařazeni. 
A to by byla škoda!

Soutěže "O nejkrásnější vánoční výzdobu" se 
mohou zúčastnit občané bydlící v Moravské 
Třebové a částech města Boršov, Udánky, 
Sušice, pokud zašlou v termínu do 18. 1. 
2010 fotografii své vánoční výzdoby. 
První soutěžící bude oceněn finanční částkou, 
další dva věcnými dárky. 

Vedení města přivítalo na radnici velitele vojenské školy

Občany v Moravské Třebové čeká zdražení poplatku za svoz odpadů

Starosta města Josef Ošťádal společně s místo-
starosty Milošem Izákem a Václavem Mačátem 
přivítali dne 30. 11. na radnici nového velitele 
Vojenské střední a Vyšší odborné školy Minis-
terstva obrany plukovníka Vojtěcha Němečka. 
Vojenská škola bude příští rok slavit 75. výročí 
od svého založení. Ve dnech 23. a 24. 9. 2010 
chystají oslavy spojené se slavnostním setkáním 
legionářů a slibem žáků vojenské školy. „Velitel 
Vojtěch Němeček chce do oslav zapojit také naše 
město a touto cestou přiblížit občanům dění ve 
škole. Má velký zájem o navázání spolupráce 
mezi školou a městem. Cílem bude vzájemná 
propagace,“ řekl starosta města a dodal: 
„Nabídka velitele Němečka nás velmi potěšila. 
Zajímavý je i projekt, který má zapojit a seznámit 
žáky vojenské školy s charitou ve městě.“ 
Moravskotřebovští se tedy mají na co těšit. Příští 

Zastupitelé města rozhodli, že zvýší o osm korun 
poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů. 
„Každý obyvatel města tak letos zaplatí pět set 
korun“ řekl starosta města Josef Ošťádal.
Město Moravská Třebová 
bylo nuceno přistoupit ke 
zvýšení poplatku na 
maximálně možnou výši a 
to z důvodu zvýšení 
nákladů na likvidaci 
odpadů, zejména nákladů 
za uložení plastu a papíru. Dalším faktorem bylo 
snížení počtu obyvatel trvale bydlících v Moravské 
Třebové. Ani toto navýšení však nepokryje 
skutečné náklady, které bude muset město dotovat 
z vlastního rozpočtu. Náklady na svoz komu-
nálního odpadu činily v roce 2009 šest milionů 
sedm set tisíc korun. Předpoklad pro rok 2010 
počítá s navýšením na částku sedm milionů sedm 
set tisíc korun. 
I přes zvýšené náklady na likvidaci, ponechali 
zastupitelé již zavedená osvobození a úlevy od 
poplatku. Například osoby, které jsou v pořadí 
třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině, 
které se zdržují v příslušném kalendářním roce 

nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České 
republiky nebo jsou hlášeny k trvalému pobytu 
v objektech Sociálních služeb města Moravská 
Třebová v části domova pro seniory. Padesáti 
procentní úlevu mají osoby starší 80 let, počínaje 
rokem, ve kterém dovrší 80. rok věku (celé znění 
vyhlášky č. 2/2009 lze najít na stránkách města 
www.mtrebova.cz). Poplatek je splatný, tak jako 
v předcházejících letech, do 31.03. 2010. Úhradu 
lze provést v hotovosti do pokladny Občanského 
informačního centra (OIC) na ul. Olomoucká 
č.o. 2 nebo do poklady odboru majetku města 
a komunálního hospodářství. Při bezhotovostní 
úhradě na účet města Moravská Třebová si musí 
poplatník předem vyžádat číslo variabilního 
symbolu (OIC, odbor majetku města nebo finanční 
odbor). Požádat o přidělení čísla VS lze osobně, 
telefonicky nebo elektronickou poštou. Poplatníci, 
kteří hradili poplatek převodem z účtu již v před-
chozích letech, mohou využít již přidělený 
variabilní symbol.

Dagmar Plisková,
odbor majetku a komunálního hospodářství

(redakčně upraveno)

rok bude pestrý. Čekají nás ukázky vojenské 
techniky, výstavy vojenských uniforem, před-
nášky a mnoho dalších zajímavostí.

naše město a na jeho blízké i vzdálené okolí stojí 
opravdu za to. Sem patří i realizace Hřebečských 
důlních stezek, která nyní probíhá a bude hotova 
na jaře roku 2010. 
Významným novým počinem bylo také první 
vyhlášení osobnosti města. Jsem přesvědčen, že 
zavedením této tradice, která je jinde již dlouho 
obvyklá, opět zvýší pocit sounáležitosti občanů 
se svým městem, stejně tak jak tomu bylo 
v uplynulých letech zavedení tradice pravidel-
ných kulturních a společenských akcí pro širokou 
veřejnost na náměstí nebo zámeckém nádvoří.
Významným způsobem pomohlo městu zavedení 
systému veřejné služby, který nám umožnil 
využít nezaměstnaných ve druhé polovině roku 
2009. Myslím si, že se čistota města i díky 
zavedení tohoto institutu veřejné služby opět 
výrazně zlepšila.
Koncem roku jsme museli na více než dva 
měsíce přestát uzavírku komunikace I/35 z dů-
vodu opravy mostu pod Křížovým vrchem. 
Poprvé jsme si mohli všichni vyzkoušet, jak je 
obchvat města pro klidný život obyvatel města 
důležitý. Opět děkuji Vám všem za toleranci 
během uzavírky.   
Zároveň Vám všem děkuji za všechny při-
pomínky a reakce, které jsou pro nás podnětné. 
Myslím si, že se nám opět podařilo posunout o se 
notný kus dopředu. 

Josef Ošťádal
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Lidé označili deset aktuálně největších problémů ve městě Nafukovací hala
jede na sto procent

Tenisová exhibice zahájila provoz nafukovací 
tenisové haly, která byla slavnostně otevřena 
ve čtvrtek 17. prosince. „Jedná se o další 
krok postupného budování a rozšiřování 
našeho překrásného sportovního areálu. 
Nafukovací hala bude vždy na zimní sezonu 
od listopadu do března postavena nad kurtem 
s novým umělým povrchem v areálu 
aquaparku. V letním období bude hala 
demontována a uskladněna. Kurt bude 
využíván pro tenis, nohejbal, případně 
volejbal,“ informoval místostarosta města 
Václav Mačát. 

Provoz haly bude ve všední dny od 13.00 do 
20.00 hod, v sobotu a v neděli od 10.00 do 
20.00 hod. Od května do září bude hala 
otevřena podle provozní doby Moravskotře-
bovského aquaparku. Hodinový pronájem 
haly bude stát 280 Kč/hod. Permanentka na 
deset hodin je za cenu 2.520 korun. Provo-
zovatelem jsou Technické služby města. 
Tenisovou halu je možné si rezervovat na 
www.tsmt.cz. Nafukovací hala bude sloužit 
v zimním období zejména příznivcům tenisu, 
ale také nohejbalistům.

Cena díla je 3,5 mil. korun. Z Ministerstva 
financí město získalo dotaci půl miliónu 
korun.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Radnice pomohla vybudovat
klientské centrum na Ukrajině

Začátek spolupráce mezi městy Moravská 
Třebová a Vlaardingen se datuje do roku 1992. 
Během doby, po kterou obě města spolupracují, 
bylo realizováno několik velkých projektů, 
z nichž nejvýznamnější je projekt Občanského 
informačního centra (OIC) na radnici v Morav-

ské Třebové. OIC sou-
středí 24 nejvíce po-
p távaných  s lužeb ,  
které poskytuje ob-
čanům města s re-
kordní čekací dobou 
2 minuty.
Úspěšný transfer ho-
landského know-how 
a jeho implementace 
do českého prostředí 
mělo za následek nejen 

zlepšení úrovně služeb poskytovaných radnicí 
občanům města Moravská Třebová, ale bylo také 
po celou dobu monitorováno holandským 
Sdružením municipalit VNG, které práci ho-
landských odborníků za podpory ministerstva 
zahraničí financovalo. Pozitivní výsledky pro-
jektu přinesly městu kromě vzrůstu prestiže také 
Cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve 
veřejné správě v roce 2005.
„Česká republika je první postkomunistická 
země, která v takovém rozsahu a s takovým 
úspěchem implementovala holandské přístupy ve 
veřejné správě, holandská strana proto před-
pokládala, že vzhledem k obdobné předrevoluční 
zkušenosti se díky zapojení Moravské Třebové 
zvýší šance na úspěch při realizaci obdobných 

napomoci zlepšení fungování veřejné správy 
a úrovně poskytovaných služeb ve městě Romny.
Poprvé se Moravská Třebová zapojila do takto 
rozsáhlého zahraničního projektu. Za holandskou 
stranu se jej účastnili čtyři odborní pracovníci 
z radnice ve Vlaardingenu a představitel kon-
zultantské firmy Activa Europe, za ukrajinskou 
stranu pak starosta, jeho místostarostové a pra-
covníci odborných útvarů. Výstupem projektu, 
jenž probíhal od roku 2006 do roku 2007, bylo 
sestavení informační brožury pro občany s pře-
hledem služeb, kontaktních údajů a rad, jak 
v různých situacích postupovat, vysvětlovací 
kampaň v médiích a příprava vybudování 
klientského centra radnice.
V rámci druhé etapy projektu bylo vybudováno 
a vybaveno klientské centrum radnice v Romny, 
obdoba třebovského Občanského informačního 
centra. Speciálně vyškolení pracovníci poskytují 
občanům prozatím pět služeb, které jsou 
nejčastěji vyžadovány. Společný projekt tří zemí 
byl ukončen slavnostním otevřením centra v pro-
sinci 2009, kterého se zúčastnili starostové měst 
zúčastněných v projektu a zástupce české 
ambasády. „Jsem rád, že Moravská Třebová 
mohla přispět ke zlepšení fungování veřejné 
správy na Ukrajině, je to pro nás prestižní 
záležitost,“ konstatoval starosta města Josef 
Ošťádal.
Celkové náklady projektu, které dosáhly částky 
160 tis. EUR (více než 4 mil. Kč), hradilo z 90% 
holandské ministerstvo zahraničních věcí, zbylou 
část pak město Romny. 

 -Red-

Zastupitelé města 7. prosince rozhodli o zakon-
zervování objektu bývalé nemocnice. 
Na stole ležely tři varianty. Zastupitelé nakonec 
schválili zakonzervování objektu na tři roky. 
Rozhodnutí předcházela vášnivá debata. Lidé 
v Moravské Třebové už několik let čekají na 
nový společenský sál. Radní jednali o přestavbě 
staré nevyužívané nemocnice na kongresové 
centrum. Projekt ale bohužel odložili kvůli 
financím. Ale co bude s historickým objektem, 
který chátrá? „Myslím si, že budovu můžeme 
zbourat kdykoliv. Měli bychom ji zachovat. 
Nevidím důvod pro demolici, která by nás stála 
čtyři až osm milionů korun,“ uvedl starosta Josef 
Ošťádal. Ve hře byly tři varianty. Zastupitelé 
uvažovali o prodeji investorovi, který by objekt 
přestavěl na penzion pro seniory. „Pracovali 
jsme také s návrhem nemocnici zbourat a po-
zemek nechat jako strategickou lokalitu města. To 
doporučila i rada města. Poslední možností je 
zakonzervování objektu na tři roky a přemýšlet 
o jeho využití,“ přiblížil místostarosta Václav 
Mačát. Podle odborníků je navíc budova bývalé 
nemocnice vhodná jedině pro kongresové 
centrum nebo penzion pro seniory. Poptávka po 
takovémto využití budovy existuje. Zastupitelé 
považují místo, kde bývalá dětská nemocnice 
stojí, za atraktivní. Podle jejich názoru by se ho 
nemělo město zbavovat. „Jsem rozhodně pro 
demolici. Jestli tam chceme postavit něco nového 
a moderního, tak objekt zbourejme,“ řekl Miloš 
Mička. Většina zastupitelů nakonec zvedla ruku 
pro zachování objektu. V příštích zhruba třech 
letech budou hledat další řešení. Kde vybudují 
velký sál, ale neví. To, že ve městě chybí 
odpovídající prostory pro pořádání kulturních 
akcí, vyplynulo také na fóru Zdravého města 
a místní agendy 21. Lidé to označili jako druhý 
největší problém Moravské Třebové. Přesto se 
zatím budou společenské akce odehrávat ve 
dvoraně muzea, Na Písku nebo v kulturním domě 
v Boršově.                                                    Ph, Ik

Nemocnice se na
tři roky zakonzervuje

Podpora rozvoje chráněného bydlení, chybějící 
víceúčelový sál pro kulturní účely, vybudování 
R35 a R43 s odpovídajícím přivaděčem, 
chybějící cyklostezky a cesty pro in-line bruslení 
nebo řešení křižovatky u ZŠ Čsa. To je prvních 
pět z deseti největších problémů Moravské 
Třebové, které označili zástupci veřejnosti na 
listopadovém fóru Zdravého města a místní 
Agendy 21 s představiteli města. Přítomné uvítal 
starosta M. Třebové Josef Ošťádal a zároveň 
politik zodpovědný za Projekt Zdravé město 
a MA 21 místostarosta Miloš Izák.
Necelá stovka lidí se tak mohla vyjádřit k situaci 
v dopravě, vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání 
a zaměstnanosti, životnímu prostředí, sociální 
oblasti nebo prevenci sociálně patologických 
jevů. 
Oblast, která lidi nejvíce trápí, je nedostatečná 
podpora chráněného bydlení ve městě. „Chá-
peme, že všichni poskytovatelé sociálních služeb 
ve městě chtějí svým klientům poskytnout co 
nejlepší podmínky pro život. Bude to pro nás téma 
k jednání. V současné době, ale potřebujeme 
v Moravské Třebové co nejdříve vyřešit bydlení 
pro mladé lidi, abychom je udrželi ve městě. 
Musíme urychlit přípravu pozemků pro výstavbu 
rodinných domů,“ řekl starosta města Josef 
Ošťádal. 
Na druhém místě se pak umístil chybějící 
víceúčelový sál pro kulturní účely. „Souhlasím 
s občany. Je to opravdový deficit města. Naším 
úkolem bude najít vhodnou lokalitu, kde by mohl 
být odpovídající sál vystavěn,“ sdělil Ošťádal. 
Třetí místo patří vybudování silnice R35 a R43 
s odpovídajícím přivaděčem. „Vyřešit tento 
problém není bohužel jenom v kompetenci města. 
Je dobře, že mají lidí v Moravské Třebové 
dlouhodobé myšlení. Obě silnice by městu velmi 

pomohly. Snažíme se na různých jednáních 
svazků tento záměr prosazovat. Jak jsem již ale 
řekl, není to jenom věcí města, ale i koncepce 
dopravy celé ČR,“ řekl starosta. 
Na čtvrté místo pak občané dosadili chybějící 
cyklostezky a cesty pro in-line bruslení. „V sou-
časné době připravujeme ve spolupráci s obcí 
Útěchov cyklostezku podél komunikace druhé 
třídy na Letovice. Obec Staré Město má zájem 
o vybudování cyklostezky mezi Moravskou 
Třebovou a svou obcí,“ dodal Josef Ošťádal. 
Páté místo obsadilo řešení křižovatky u první 
základní školy na ulici Čsa. Šesté až desáté místo 
zaujímá nízkoprahové zařízení pro mládež, 
urychlená revitalizace objektu bývalého dětského 
oddělení, zateplení budov a oken ZŠ a MŠ, 
projednávat s občany záměr investičních akcí, 
protipovodňová ochrana města, černé skládky 
v k. ú. Moravská Třebová. 
S desaterem problémů Moravské Třebové se 
bude dále pracovat a bude i podkladem či 
motivací pro další rozhodování radnice, kam 
případně nasměrovat potřebné síly a finance. 
Problémy ve stanoveném desateru budou za-
pracovány do komunitního plánu s názvem: Plán 
zdraví a kvality života pro rok 2010. Politik Zdra-
vého města místostarosta Miloš Izák přítomné 
ubezpečil, že se radnice podněty bude zabývat. 
„Na příštím fóru opět vyhodnotíme, co se 
v daných oblastech pro zlepšení kvality života ve 
městě učinilo,“ uvedl místostarosta. „Skutečností 
ale je, že řešení mnohých problémů je záležitost 
dlouhodobá a na řadě z nich již dlouhodobě 
pracujeme,“ dodal Miloš Izák. Projednávala se 
i další témata jako např.: důsledná kontrola 
podávání alkoholu a tabákových výrobků dětem, 
klást důraz na projednání územního plánu 
s občany, zvýhodnění podmínek pro podnikatele 
v oblasti služeb a finanční podpora volnočaso-
vých aktivit
Akce proběhala pod záštitou Národní asociace 
zdravých měst a také pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Parkovací karty a známky města 2010 

Terénní úpravy zadních dvorů za nám. TGM

a zámecké parkoviště jsou území, na kterých je mj. 
zakázáno stání motorových vozidel kromě míst 
vyhrazených a označených příslušnými do-
pravními značkami, na nichž lze parkovat na dobu 
časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin. 
„Novým nařízením Rady Města Moravská Třebová 
došlo k prodloužení časového úseku pro zpo-
platněné parkování. Parkování na místech 
označených dopravní značkou „Parkoviště 
s parkovacím automatem“ je ve dnech pondělí 
až sobota od 7:00 hod. do 19:00 hod. možné pouze 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, 
zaplacenou městu Moravská Třebová,“ infor-
moval Václavík. Sjednaná cena za parkování 
jiného než dvoukolového motorového vozidla je 
uhrazena zakoupením parkovacího lístku v parko-
vacím automatu na příslušnou dobu stání, a to před 
příjezdem na parkoviště nebo ihned po zapar-
kování. „Doklad o zaplacení parkovného musí být 
po celou dobu parkování vozidla umístěn na 
přístrojové desce vozidla zvenku viditelný a čitelný. 
Pokud není možno takto doklad umístit, je řidič 
povinen tento doklad mít u sebe a předložit jej na 
požádání strážníkovi městské policie nebo 
příslušníku Policie ČR,“ řekl velitel městské 
policie Karel Bláha .  
Od povinnosti uhradit sjednanou cenu za užívání 
placeného parkoviště jsou osvobozeni např. 
uživatelé motorových vozidel přepravující osobu 
těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou nebo osobou sluchově postiženou. Dále 
uživatelé vozidel Integrovaného záchranného 
systému nebo uživatelé vozidel Policie ČR, 
vojenské policie a městské policie při služebním 
výkonu atd. Občané starší 65 let, počínaje rokem, 
ve kterém dovrší 65 let, mají na pořízení parkovací 
karty nebo parkovací známky 50% slevu.
K vydání karty a známky musí žadatel s trvalým 
pobytem v historickém centru města k předložit 
občanský průkaz, technický průkaz silničního 
motorového vozidla, případně nájemní smlouvu na 
vozidlo. 
Žadatel jako právnická nebo fyzická osoba 
podnikající se sídlem nebo provozovnou 
v historickém centru města k vydání potřebují 
výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze 
živnostenského rejstříku, případně nájemní 
smlouvu na provozovnu v centru města, technický 
průkaz silničního motorového vozidla nebo 
nájemní smlouvu na vozidlo.
Kartu nebo známku si mohou pořídit i ostatní 
občané, bydlící resp. podnikající jinde než v centru 
města. Cena parkovací karty nebo známky je pro ně 
na pololetí 1000 a za rok 1600 korun.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města 

I v letošním roce pokračovalo město obnovou 
zadních dvorů náměstí TGM. Členění dvorních 
traktů bylo přizpůsobeno světovým stranám: 
SEVER I (lokalita za domy nám. TGM č.p. 120-
123), SEVER II (lokalita za domy nám. TGM 110-
115), ZÁPAD I (lokalita za domy nám. TGM č.p. 
162-165), ZÁPAD II (lokalita za domy nám. TGM 
č.p. 145-149), JIH I (lokalita za domy nám. TGM 
č.p. 27-29). Postupná obnova dvorů je řešena na 
základě architektonických studií architektonické-
ho ateliéru O DŮM DÁL ARCHITEKTI Brno 
a připomínek orgánu památkové péče. 
Obnovy se letos dočkaly také dvorní části 
SEVER I a JIH celkovým nákladem 2,9 mil. Kč, 
v loňském roce byly obnoveny lokality SEVER II 
a ZÁPAD II v celkové výši 1,7 mil. Kč. 
Jedná se o plošnou úpravu prostranství, která 
vznikla vybouráním a odklizením rozpadlých 
dvorních traktů zadních dvorů náměstí. Dvory se 
nachází dle územního plánu v obytném území 
zahrnující činnosti, děje a zařízení související 
bezprostředně s bydlením. Z těchto prostorů tedy 

navazují vstupy do obytných částí domů nám. 
TGM, zásobování obchodů a dále slouží i jako 
průchozí komunikace pro občany bydlící v domech 
na náměstí. V minulosti nebyla povrchová úprava 
ploch řešena, mnohde byl povrch hlinitý, zpevněný 
pouze drtí a štěrkem, při větších deštích byl místy 
blátivý. 
Nejdůležitější změny oproti stávajícímu stavu jsou:
- zpevněné příjezdové komunikace, dle mož-

ností stání pro osobní automobily
- zpevněné chodníky ke vstupům
- zvýrazněné historické parcelační členění
- klidové zóny s ozeleněním a novým mobi-

liářem (odpadkové koše, lavičky)
- kontejnerové stání 
- odvodnění ploch
- veřejné osvětlení
V příštích letech zbývá dokončit lokalitu ZÁPAD I, 
která je podle projektové dokumentace finančně 
nejnáročnější ve výši 2,6 mil. Kč.

Eva Štěpařová, referent odboru 
investičního a regionálního rozvoje

Občanské informační centrum bude od 1. ledna 
2010 vydávat nové parkovací karty a zámky na rok 
2010. Jedná se o nový vizuální vzhled parkovacích 
karet a o rozšíření služeb pro občany města 
v podobě parkovacích známek. „Cílem této změny 
bylo inovovat parkovací karty města, zavést 
nalepovací parkovací 
známku a podpořit 
propagaci města,“  
uvedla pracovnice 
odboru majetku města 
Eva Musilová. Zeleno 
bílou podobu karet, tak 
vystřídá pohled na 
moravskotřebovské 
náměstí. „Parkovací 
karta nebo parkovací 
známka opravňuje  
k parkování na místě 
vyhrazeném a ozna-
čeném  př í s l u š nou  
dopravní značkou ode dne vydání parkovací karty 
nebo parkovací známky po dobu jejich platnosti 
(kalendářní pololetí, kalendářní rok), nejsou 
přenosné na více vozidel a nezakládají nárok na 
parkovací místo,“ řekl vedoucí odboru dopravy 
Petr Václavík a dodal: „Parkovací karta musí být 
po celou dobu parkování vozidla umístěna na 
přístrojové desce vozidla zvenku viditelná 
a čitelná. Parkovací známka musí být nalepena 
na přístrojové desce vozidla zvenku viditelná 
 čitelná.“
Cena pro občany s trvalým pobytem v historickém 
centru města a pro právnické osoby a fyzické osoby 
podnikající se sídlem nebo provozovnou v histo-
rickém centru města je na půl rok pět set a na rok 
osm set korun. Za parkování prostřednictvím 
parkovacích automatů pro zámecké parkoviště 
zaplatí návštěvníci města pět korun za každou 
započatou hodinu. Pro území historického centra 
města je to pět korun za první započatou hodinu 
a deset korun za každou další započatou. 
„Na parkovací kartě a parkovací známce pro 
občany s trvalým pobytem v historickém centru 
města a pro právnické osoby nebo fyzické 
osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou 
v historickém centru města bude vyznačena  
registrační značka motorového vozidla,“ sdělil 
Petr Václavík. 
Historické centrum města je vyhrazeno ulicemi Čs. 
armády, Zámecká, Krátká, Poštovní, Ztracená, 
Cechovní, Tichá, Marxova, Pivovarská, Hvězdní, 
Cihlářova, Farní, Stará, Bránská, náměstí T. G. Ma-
saryka, Kostelní náměstí a Zámecké náměstí. Dále 
je parkování zpoplatněno na ulici Jevíčské na 
zámeckém parkovišti. Historické centrum města 

Dotace z fondu rozvoje bydlení
poskytované městem v roce 2009 

Cena města Moravská Třebová
Jedná se o cenu udělovanou fyzické osobě, která 
svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla 
v nejrůznějších oblastech významně k rozvoji 
města Moravská Třebová a života jeho obyvatel. 
Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve 
zvlášť výjimečných a odůvodněných případech 
může být cena města udělena i více osobnostem 
současně. Nebude udělována In memoriam a po-
kud nebude v daném kalendářním roce navržena 
osobnost, která by splňovala podmínky pro udě-
lení ceny. Cenu města představuje výtvarné dílo 
se znakem města Moravská Třebová a pamětní 
listina, která stvrzuje udělení Ceny města.
Návrh na udělení ceny města může předložit 
každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové, a to 
pouze písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
b) oblast její činnosti
c) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je 

osobnost navrhována
d) charakteristiku přínosu a významu díla nebo 

aktivity navrhované osobnosti pro město 
Moravská Třebová

e) kontaktní údaje navrhovatele (jméno, pří-
jmení, název práv. osoby, adresa, podpis).

Občané města mohou svého favorita na udělení 
Ceny města Moravská Třebová nominovat do 
28. února 2010 osobně na OIC, ul. Olomoucká 
č.o. 2 nebo u tiskové mluvčí města na nám. 
T. G. Masaryka č.o. 29 v M. Třebové, popř. zaslat 
e-mailem na adresu cenamesta@mtrebova.cz. 
Neúplný návrh bude vyřazen.
Přesná pravidla k udělení Ceny města naleznete 
na webových stránkách města v kolonce Aktua-
lity - http://www.mtrebova.cz/aktuality/nomina-
ce-na-cenu-mesta-moravska-trebova-do-28-2-
2010.    

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

V průběhu roku 2009 město Moravská Třebová 
v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování 
dotací na opravy, modernizace a údržbu domů 
z fondu rozvoje bydlení převedlo finanční 
prostředky žadatelům, kteří odkoupili byty z ma-
jetku města a splňují náležitosti, požadované 
vnitřním předpisem města. Kladně bylo vyřízeno 
všech pět žádostí. Žadatelé – ať již bytové 
družstvo, společenství vlastníků či spoluvlastníci 
nemovitosti – zčásti již realizovali a zčásti 
připravují rekonstrukci výtahů, výměnu oken, 
výměnu vchodových dveří a úpravu vstupních 
prostor do domu, výměnu stupaček. Celková 
částka, která byla městem poskytnuta, činí 
2 485 447 Kč. Zájemci o dotaci se mohou 
podrobněji seznámit s podmínkami dotace na 
internetových stránkách města. Máte-li zájem 
o osobní jednání, budete vítáni u podepsané 
vedoucí odboru v budově úřadu na ul. Olomoucká.

JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář 
starosty a tajemníka MěÚ MT

Důležitá informace pro příjemce pří-
spěvku na péči v I. stupni /2.000,-Kč/
V říjnovém Zpravodaji jsme Vás informovali 
o změnách ve způsobu výplaty příspěvku na 
péči v I. stupni (lehká závislost), ke které mělo 
dojít v souvislosti s přijetím zák. č. 206/2009 
Sb. od l. l. 2010.
Podle nově přijatého zák. č. 362/2009 Sb., se 
odkládá úhrada části příspěvku na péči 
nepeněžní formou /poukázky/ do 1. 1. 2011.
Příspěvek na péči bude tedy vyplácen stejným 
způsobem, jak dosud, tj. poštovní poukázkou či 
bezhotovostně na účet.

Sedláková Lenka,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, 
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz, 
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba: 
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Zhodnocení uplynulého roku
Strážníci městské policie v Moravské Třebové již 
nejsou pouze represivní složkou. Změnou 
strategie v činnosti strážníků a prohloubení 
činnosti v oblasti prevence 
kriminality, se tak stávají 
běžnou součástí všedního 
života a svou pomocí 
usnadňují život občanům 
ve městě. V 1060 pří-
padech se obyvatelé města 
od ledna do konce listo-
padu tohoto roku obrátili 
na strážníky Městské 
policie Moravská Třebová 
s žádostí o pomoc. Dalších 
130 vážných nedostatků zjistili strážníci v rámci 
hlídkové nebo pochůzkové kontrolní činnosti 
a zasadili se o odstranění nebo nápravu. Odchyt 
toulavých psů dal letos strážníkům také řádně 
zabrat. Celkem 44 volně pobíhajících psů 
odchytávali strážníci v ulicích města. Ve dvaceti 
sedmi případech se dohledali strážníci původního 
majitele, ve dvou případech se našel majitel nový 
a patnáct psů bylo převezeno do útulku Zelené 
Vendolí.
Na jaře 2009 bylo město rozděleno na několik 
částí a každý strážník se začal starat o přidělený 
rajon. Obyvatelé se tak mohou s problémy 
obracet na strážníka, kterému byla daná lokalita 
přidělena a má k danému místu nejblíže. 
Strážníci také úzce spolupracují s kolegy z Po-
licie ČR. Celkem v 97 případech strážníci 
městské policie společně s kolegy z Obvodního 
oddělení PČR vyjížděli k různým potyčkám 
a rvačkám v restauracích nebo v ulicích města, 
domácímu násilí, krádežím v prodejnách, sou-
sedským sporům, vyloupeným chatkám a obdob-
ným zásahům. Dalších 46 zjištěných nebo 
oznámených případů předávali strážníci k doře-
šení právě kolegům na Obvodní oddělení Policie 
ČR v Moravské Třebové. 
Městská policie spolupracuje i s Hasičským 
záchranným sborem a Rychlou záchrannou 
službou. Ve 14 případech asistovali strážníci při 

Na lince 158 – POLICIE ÈR

Kolik nás je
V informačním MěÚ v Moravské Třebové 
bylo k 30. 11. 2009 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 809 občanů ČR a 64 cizin-
ců s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky.
Celkem je tedy v Moravské Třebové evido-
váno k 30. 11. 2009 na trvalém pobytu 
10 873 občanů. Za měsíc listopad se 
v Moravské Třebové narodilo 7 dětí, zemřelo 
9 občanů, přistěhovalo se 12 obyvatel a od-
stěhovalo 24 osob.

zásahu hasičů například při zajišťování dopravy 
při odstraňování následků dopravní nehody nebo 
při živelných pohromách. Celkem dvaačtyřicet-
krát asistovali strážníci při výjezdu RZS a chrá-
nili tak život a zdraví zdravotníků a lékařů před 
napadením agresivním pacientem nebo při nut-
ném ošetření zraněného. 
Městská policie se již druhým rokem také aktivně 
zapojila do programu prevence kriminality v Mo-
ravské Třebové. Ve školách a školkách bylo 
uskutečněno nesčetně besed a přednášek. Nej-
populárnější témata byla z oblasti dopravy, 
činnosti městské policie a Policie ČR, pro žáky 
základních a středních škol byly pořádány besedy 
na téma páchání přestupků a trestné činnosti 
zejména v oblasti poškozování cizích věcí a ma-
jetku, krádeže, závislost na alkoholu a drogová 
závislost. V jarních měsících zorganizovali 
strážníci Městské policie ve spolupráci se státní 
policií v Moravské Třebové a s panem Ladisla-
vem Jokešem, zástupcem Autoklubu Moravská 
Třebová, týden na dopravním hřišti věnovaný 
nejmenším účastníkům provozu. Děti mateřských 
škol a nižších ročníků základních škol si mohly 
vyzkoušet jízdu a chůzi křižovatkou za odborné 
instruktáže policistů. V létě byla předvedena 
ukázka poslušnosti služebního psa psovoda 
městské policie. Mladí sportovci TJ Slovan a děti 
navštěvující dům dětí a mládeže se seznámili 
i s vybavením a technikou odchytu toulavých psů 
strážníky městské policie.
Na náměstí T. G. Masaryka mohli nejen oby-
vatelé Moravské Třebové, díky organizaci Zdravé 
město a městské policie, prožít den s Integrova-
ným záchranným systémem. Na ukázkách se 
podíleli strážníci Městské policie, policisté PČR 
a dopravního inspektorátu, Hasičský záchranný 
sbor a Rychlá záchranná služba. 
Městská policie se také podílela na zajišťování 
sportovních, kulturních a společenských akcí 
ve městě. 
Strážníci Městské policie Moravská Třebová 
přejí všem spoluobčanům šťastné a veselé 
Vánoce a v nadcházejícím roce 2010 mnoho 
štěstí, zdraví, spokojenosti „a co možná 
nejméně přestupků“.

Karel Bláha ,
velitel Městské policie Moravská Třebová 

(Upraveno a kráceno )
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Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního 
oddělení ČR
http://www.policie.cz/uo-svitavy-zpravodajstvi.aspx

Pozor na podvody prostřednictvím internetu! 
Podvody prostřednictvím internetových stránek 
nejsou v poslední době ničím výjimečným. Přes-
tože policisté varují před touto kriminalitou, opět 
přijali trestní oznámení o dalším podvodném 
vylákání peněz. Na velmi lákavou nabídku v říjnu 
2009 přistoupil 39letý muž. Na internetových 
stránkách si vybral autorádio za víc jak 6 tisíc 
korun. V tzv. aukci vyhrál, prodávajícímu zaslal 
požadovanou částku, ovšem do dnešního dne 
zboží, ani peníze nemá. Proto se podvedený muž 
obrátil na policii. Ta se případem velice intenziv-
ně zabývá. Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu 
podvodu a po záhadném podvodníkovi pátrá.  

Má "nakoupeny" dárky na Vánoce?
Moravskotřebovští policisté řeší případ vloupání 
do novinového stánku, ke kterému došlo v přesně 
nezjištěné době mezi 8. a 9. prosincem 2009 
v Moravské Třebové. Zda se zloděj rozhodl pro 

zvláštní způsob obstarání vánočních dárků anebo 
se jedná o vášnivého čtenáře, policie dosud pátrá. 
Z místa vloupání totiž zmizelo několik kusů 
novin, časopisů a DVD nosičů v hodnotě téměř 
2 tisíc korun. Pokud se policistům podaří případ 
vloupání objasnit, může si pachatel v průběhu 
dvou let odnětí svobody v klidu a pod dohledem, 
přečíst nesčetné množství tiskovin.   

Lupič přijel na kole
Jako ve špatném filmu si musela připadat žena 
z Moravské Třebové, která šla včera krátce po 
19. hodině ze supermarketu. S nákupem se vyda-
la směrem k domovu. Narazil do ní cyklista a oba 
skončili na zemi. Pravděpodobně nešlo o nehodu. 
Cyklista vyskočil na nohy a začal ženě strhávat 
kabelku z ramene. Otřesená paní se bránila, ale 
neznámý pachatel byl silnější. Starší žena přišla 
o peníze, doklady, platební kartu, mobilní telefon 
a další věci. Vše v celkové výši 16 tisíc korun. 
Policisté, kteří ihned vyrazili na místo loupeže, 
ohledali místo činu a zhotovili fotodokumen-
taci. Neznámý pachatel prozatím uniká spra-
vedlnosti. V případě odhalení může pachatel 
odejít od soudu až s desetiletým trestem odnětí 
svobody.

Lesní hospodářské osnovy
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního 
prostředí, jako orgán vykonávající státní správu 
lesů, oznamuje tímto vlastníkům lesů ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Moravská 
Třebová, že je možné si převzít lesní hospodářské 
osnovy (LHO). LHO jsou zpracovány pro 
vlastníky lesů s výměrou menší než 50 hektarů 
a jsou platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018 pro 
všechna katastrální území v rámci ORP Moravská 
Třebová. LHO si mohou vlastníci lesních pozemků 
převzít na MěÚ Moravská Třebová, odboru 
životního prostředí, pracoviště Olomoucká 2, 
kancelář číslo 218, a to každé pondělí a středu od 
8.00 do 17.00 hod. Mimo úřední dny je možné 
převzetí LHO domluvit telefonicky na tel. č. 
461 353 046 Ing. Jiří Nechuta, referent odboru 
životního prostředí Městský úřad Moravská 
Třebová.

Ing. Jiří Nechuta, odbor životního prostředí

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

Změna otevírací doby na sběrovém dvoře 
v Moravské Třebové
Po 13.00-17.00 hod.
St   8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hod.
Čt   8.00-14.00 hod. - obyvatelé i organizace
So   8.00-14.00 hod. - zůstává

Plán zimní údržby místních komunikací 
v Moravské Třebové, Boršov pro období 
2009 – 2010
schválen radou města dne 12. října 2009 
pod číslem usnesení 2630/R/121009 najdete 
na stránkách Technických služeb města 
www.tsmt.cz a na stránkách města Moravská 
Třebová http://www.mtrebova.cz/aktuality/
operacni-plan-zimni-udrzby-pro-sezonu-2009-
2010. 

Provozní doba nafukovací tenisové haly 
Říjen - březen: Po - Pá od 13.00 - 21.00 hod
So – Ne: 10.00- 21.00 hod
Květen, září dle provozní doby Moravskotřebov-
ského aqvaparku
Majitel: Město Moravská Třebová, T.G. Masaryka 
29, 571 01 Moravská Třebová
Provozovatel: Technické služby Moravská Třebo-
vá s. r. o., Zahradnická 21, Moravská Třebová
Odpovědná osoba za provoz nafukovací haly: 
Josef Dvořák
Správce haly: Petr Kašpar, Daniel Hank
Telefonní spojení - rezervace
Mobil: 731 151 770, tel. 461 316 480
Rezervace na www.tsmt.cz 
Cena 280,- Kč za hodinu
permanentka 2.520,- na 10 her. Ceny vč. DPH

Technické služby

Karel Bláha
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Každý z nás se může dostat do situace, kterou je 
zaskočen a cítí se nepříjemně. Dnešní doba klade 
vysoké nároky na jedince v zaměstnání, ve škole, 
rodině apod. Občas se může stát, že je toho příliš 
a když se podíváme kolem sebe, zjistíme, že si 
nemáme s kým popovídat. Každý má přece svých 
starostí dost. Pak se můžete obrátit na Centrum 
psychosociální pomoci – Rodinnou a manželskou 
poradnu PK ve Svitavách. Zde pracují erudovaní 
pracovníci, připraveni a ochotni Vás vyslechnout 
a poskytnout odbornou pomoc. Možná Vás 
napadá, že někam jít a vykládat tam o svých 
potížích stejně nikam nevede, ale již samotné 
„vypovídání se“ a to, že je někdo s námi, že sdílí 
naši starost, může přinést úlevu. Často svoji 
situaci vnímáme velmi zúženě a pohled člověka 
„zvenku“ nám může pomoci vnímání situace 
rozšířit. Také můžete mít dojem, že vyhledání 
odborné pomoci je známkou vlastní neschopnos-
ti, vždyť každý by si měl se svým životem 
poradit sám. Ale stejně důležité je umět poznat, 
když nám na něco nestačí síly, a umět si říct 
o pomoc. Naopak to může být krok odvahy, 
prozíravosti a ochoty postavit se svým problé-
mům čelem.
Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání 
anonymně a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. 
Objednat se můžete na tel. č. 461 532 604, 
e-mailové adrese cpp.svitavy@bluetone.cz nebo 
osobně na adrese Purkyňova 14, Svitavy. 
Navštívit nás můžete bez doporučení jiných 
odborníků.                        Pracovníci CPP Svitavy

Jedné paní jsem daroval fotografii. Prohlížela si ji 
a pak mi řekla: „Mohl byste se přihlásit do 
soutěže Moravská Třebová, jak ji neznáme.“ 
Nijak jsem poznámku nekomentoval. Ale později 
jsem o ní přemýšlel. Šel jsem ulicí a rozhlížel se 
kolem sebe, jako kdybych tu byl poprvé. Ona 
poznámka se mi spojila ještě s jedním setkáním. 
Povídal jsem si s jednou 
mladou malířkou. Obdivoval 
jsem ji, že vidí skutečnost ještě 
jinak než my obyčejní a že 
dokáže objevit detail. Umí ho 
pojmenovat, a přidat k němu 
atmosféru. Šel jsem večerní 
ulicí, hledal oslovující jed-
notlivosti v místech, o kterých 
si myslím, že je důvěrně znám. 
Mé oči v jednu chvíli vzlétly 
vzhůru a já spatřil světly ozářenou věž radnice. Na 
pozadí černé oblohy, kterou zjemňovala mlha jako 
jemná záclona, pozoroval jsem tuto věž ukazující 
vertikálu našeho pozemského života jako tajem-
ství, které chci ochutnávat očima až do sytosti.
Moravskou Třebovou jsem ještě nepoznal. Na 
každém kroku se dá objevovat stále znovu 
a nově. A to nemluvím o lidech, kteří ji obývají, 
o jedinečných okamžicích výročních svátků 
a o dialogu nitra s tímto prostředím. Nástrojem 
k poznávání M. Třebové je úžas, špetka fantazie 
a ochota být proměňován geniem loci. Jak vyfotit, 
namalovat či zaznamenat tuto hlubinu skutečnos-
ti? Zhola nemožné. Jedna možnost se však přeci 
jen nabízí: sdílet se, hovořit, vzájemně se oboha-
covat o radost z objevování letmých nuancí až 
marnivě pestré mozaiky prostředí, které obýváme 
a ze kterého vyrůstáme a proměňujeme se.

Petr Šabaka, vojenský kaplan

Z Moravské Třebové mám – jak jinak – nejvíce 
v paměti zafixované náměstí. Už od dětství. Byd-
lel jsem tenkrát v Prostějově a každý rok o prázd-
ninách jezdil k příbuzným na severní okraj 
Žďárských vrchů u městečka Svratka. Nejschůd-
nější cesta, jak se tam dostat, bylo autobusové 
spojení dálkovou linkou, která měla půlhodino-
vou bezpečnostní přestávku právě v M. Třebové. 
A protože ještě počátkem osmdesátých let lemo-
valy autobusové zastávky právě náměstí, využil 
jsem tu hodinu ročně na bližší seznámení se s ná-
městím samotným i jeho nejbližším okolím.
Plynul čas a já se po letech z pracovních důvodů 
přestěhoval do Poličky. Rodinné zázemí ovšem 
v Prostějově stále mám, takže často jezdím 
známou trasou, která stejně jako já doznala také 
změn – do Hřebečského hřbetu se zakousl tunel, 
městu se volněji dýchá díky obchvatu. Jistě uhod-
nete, že o tomto podzimu se mi vzpomínky z dět-
ství jaksi vrátily. Opět jsem jezdil přes centrum 
města, místo tunelu se šplhal serpentinami.
A tak mně napadlo, jak moudří byli naši 
předkové, když spojovali regiony a vytyčovali 
hranice mezi nimi na základě přirozených vazeb 
daných členitostí terénu. Vždyť třeba jak rozdílné 
je často počasí na obou koncích tunelu – na 
svitavské straně se někdy rozloučíte se sluncem, 
abyste na té třebovské vjeli do nízké oblačnosti 
zahalující město i okolní krajinu. A pokud se 
počasí škodolibě ušklíbne nad snahou silničářů 
konečně proinvestovat obdržené finance až v po-
kročilejším podzimu, je region zcela odříznut. Ne 
ovšem od svého přirozeného, po desetiletích 
pozapomenutého regionu, vždyť do Mohelnice se 
s trochou opatrnosti dá sjet vždy a pak už čeká 
pohodlná dálnice až do Olomouce, ale od 
podivně narýsovaného celku, jehož základ 
vymysleli poúnoroví představitelé v roce 1948 
a jenž byl tak ochotně přejat na přelomu tisíciletí. 
A proto by někdy neškodilo si připomenout, čí 
tato Třebová vlastně je…

RNDr. Tomáš Kaláb, Polička

Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a dokumenty 
ke stažení jsou připraveny na portálu www.myto-
cz.cz, k dispozici je také 24hodinová bezplatná 
infolinka 800 698 629 (800 MYTOCZ).
Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních 
silnicích a vybraných komunikacích 1. třídy se od 
1. ledna 2010 rozšiřuje na všechna vozidla, 
jejichž povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny 
(u souprav je určující pouze hmotnost tažného 
automobilu). Mělo by se jednat až o 80 tisíc 
malých nákladních vozidel a dodávek z okolních 
zemí a z tuzemska, které slouží především 
drobným a středním podnikatelům, pro záso-
bování obchodní sítě a firem či expresní přepravu 
zboží. Lehčí dodávky tak následují kamiony 
s hmotností 12 tun a výše, které platí mýtné již tři 
roky a za tu dobu od nich stát vybral 17 miliard 
korun. Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se 
liší podle typu použité silnice, počtu náprav vozu 
a jeho emisní kategorie, případně podle denní 
doby. Povinnou palubní jednotku pro placení 
mýtného si řidiči nebo provozovatelé vozidel 
pořizují na více než 250 označených distribuč-
ních, nejčastěji čerpacích stanicích, nebo kon-
taktních místech, které jsou umístěny v krajských 
městech. Na místě zaplatí vratnou zálohu 1.550 
Kč, a poté si nepřenositelnou elektronickou 
krabičku umístí na přední sklo mimo stěrače tak, 
aby nepřekážela ve výhledu. Před pořízením 
palubní jednotky by si řidič měl rozmyslet, jaký 
platební kanál pro něj bude nejvhodnější. Zda 
bude platit mýto dopředu (tzv. PrePay), tedy 
že si bude do jednotky nabíjet potřebnou částku 

ještě před jízdou, nebo zaplatí až následně (tzv. 
PostPay), například na fakturu. Zmiňovaná 
distribuční místa slouží pro řidiče, kteří platí 
mýto dopředu. Při první registraci potřebují 
osvědčení o technickém průkazu, řidičský prů-
kaz, doklad o emisní třídě a vyplněný registrační 
formulář. Kontaktní místa slouží naopak pro 
uživatele, kteří chtějí platit mýto následně, 
například na fakturu. Ti potřebují k první 
registraci živnostenský list/výpis z OR, průkaz 
totožnosti, kopii technického průkazu, doklad 
o emisní třídě a vyplněnou Dohodu o podmín-
kách následného placení. Před jízdou už zbývá 
jen zkontrolovat, zda počet náprav deklarova-
ných na instalované palubní jednotce odpovídá 
skutečnosti. 
Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny jsou 
dosud vybavena dálničním kupónem z roku 2009, 
jehož platnost vyprší až v průběhu nebo na konci 
ledna. Aby nedošlo k souběhu časového a vý-
konového zpoplatnění, vzniká těmto vozům 
povinnost platit mýto na dálnicích a rychlostních 
silnicích až po skončení platnosti jejich dálnič-
ního kupónu. Nejpozději od 1. února 2010 musí 
mýtné platit všichni uživatelé silnic s auty nad 
3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje se, aby si řidiči 
ponechali druhý díl dálničního kupónu pro 
případnou reklamaci.                                    (red)

Požádat o pomoc není ostuda

Nad jednou fotografií

Kam patříme

Od začátku roku 2010 se mýtné v Česku
rozšiřuje i na dodávky a malé kamiony

Program činnosti KČT
Pátek 1. 1. - Novoroční vycházka na okruhu 
„OKOLO HRADISKA“. Sraz zájemců u au-
tobusového nádraží ve 13.00 hod., návrat 
okolo 16.00 hod. 
Pátek 8. 1. - Výroční členská schůze odboru 
turistiky. Klubovna odboru turistiky, začátek 
v 18.00 hod, drobné občerstvení pro účast-
níky zajištěno. Prodiskutuje se hodnocení 
roku 2009, rámcový program pro rok 2010, 
volba nového vedení odboru a další aktuality 
naší činnosti. Účast všech dospělých členů je 
žádoucí, noví zájemci jsou vítáni. Výběr 
členských příspěvků bude v době od 17.00 do 
18.00 a po ukončení schůze!
Středa 13. 1. - Přátelské posezení v klubovně 
od 19.00 hod. Budou také vybírané členské 
příspěvky pro rok 2010 a přihlášky na 
putování Ždárskými vrchy a na Bukovinu.
Sobota 16. 1. - Na běžkách nebo pěšky 
Drahanskou vrchovinou po trase z Horního 
Štěpánova na Suchý a zpět v délce cca 
16 km. Přihlášky a bližší informace o pře-
pravě na schůzce odboru 13. 1. 
Sobota – neděle 30. – 31. 1. 
Lyžařský přejezd Žďárských vrchů s KČT 
Polička. Sraz v Poličce 30. 1. do 8.00 hod. 
u nádraží ČD. Akci je možné absolvovat 
i pěšky. Trasa: z Rokytna přes Sněžné do 
Poličky. Nocleh ve Sněžném. Zájemci o akci 
se přihlásí na schůzce 13. 1., nebo přímo 
u organizátora akce: p. J. Andrle, tel. č. 
732 828 623. Doprava do Poličky je indivi-
duální. Propozice budou včas vyvěšené ve 
vývěsní skříňce. 
Čtvrtek – neděle 28. – 31. 1. 
Čochtanské zimné dobrodružství – zájezd na 
Bukovinu v Mor. Krasu spojený se zimní pěší 
a běžkařskou aktivitou. Přihlášky a podrob-
nosti o akci u M. Paděry do 13. 1. na tel. č.
731 520 656
Akce lyžařského charakteru budou upřesněné 
podle stavu sněhové pokrývky v našem okolí 
na výroční schůzi 8. 1. 2010.
V lednu budou uskutečňované pravidelné 
středeční odpolední vycházky, příp. vyjížďky 
na běžkách do blízkého okolí. Sraz ve 13.00 
hod. u autobus. nádraží na Komenského ulici. 
Bližší informace u pí. MUDr. Doleželové na 
tel. č. 461 316 755.

Od 1. 1. 2010 mohou občané města využít 
služby realitní a finanční společnosti LA 
Partner s.r.o., která nabízí vyhledávání 
vhodných nemovitostí, inzerci a prezentaci 
nemovitostí na internetu, kupní, darovací, 
směnné smlouvy, věcná břemena, nájemní 
a podnájemní smlouvy, ocenění všech typů 
nemovitostí, daňové přiznání, smlouvy o pře-
vodu byt. jednotek, prohlášení vlastníka, úvěry 
ze stavebního spoření české spořitelny.
Kontakt: kancelář: Komenského 20, 571 01 
Mor. Třebová, e-mail: infolapartner @atlas.cz, 
tel: 739 303 924. 



Silvestrovský ohňostroj

Nebojsa v začarovaném lese

31. 12. 18.00 hodin, náměstí T. G. Ma-
saryka

pohádka 

Pohádka trochu hrůzostrašná i trochu 
veselá o statečnosti, odvaze a velké lásce. 
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KULTURNÍ SLUŽBY

  města
  Moravská Třebová

Uvádí divadelní agentura Aleny Bastlové 
Opava. 
Určeno pro MŠ a I.st. ZŠ, cca 50 min.
12. 1. úterý, 8.30 a 10.00 hod., kinosál, 
vstupné: 30,- 

komedie

Komedie Kena Ludwiga pojednává 
o všedních věcech nevšedního divadelní-
ho života. Uvádí divadelní společnost 
HÁTA Olgy Želenské.

Režie: Lumír Olšovský, v alternacích 
hrají: Ivana Andrlová, Olga Želenská, 
Ludmila Molínová, Jana Šulcová, Adéla 
Gondíková, Lucie Zedníčková, Jana 
Birgusová, Libor Hruška, Zbyšek 
Pantůček, Marcel Vašinka, Viktor Limr, 
Lumír Olšovský, Petr Pospíchal, Vladimír 
Čech, Petr Gelnar, Michal Hruška, Filip 
Tomsa.
23. 1. sobota, 19.30 hod., kinosál, 
vstupné: 220,-

K tanci a poslechu hraje skupina KREYN.
29. 1., pátek, 20.00 hod., dvorana KS, 
vstupné: 90,- 

Dnes hrajeme Cyrana

5. Městský bál

KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Předprodej:

Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého 

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

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

Litomyšl
10. 1. 2010 od 15.00 hod. / Lidový dům
Tříkrálový koncert
Skupiny Pranic a Blabovy stromy 
zahrají pro příznivce Tříkrálové sbírky 
i pro všechny ostatní.
29. 11. 2009 – 10. 1. 2010 / Regionální 
muzeum
Výstava: Stědrý večer nastal
Tradiční vánoční výstava v muzeu se 
vším, co k vánočním svátkům patří.
30. 1. 2010 od 20.00 hod. / Music club 
Kotelna
Němá barikáda – 10 years birthday 
party

Svitavy
7. 1. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika
Elena Sonenshine trio – koncert při 
stolové úpravě při svíčkách
Vystoupí dnes nejlepší česká jazzová 
zpěvačka + M. Linka (kytara) 
a P. Dvorský (kontrabas).
12. 1. 2010 od 19.00 hod. / Kinokavárna 
Galaxie
Hudební kavárna: Jiří Černý uvádí 
Paula Simona
Poslechový pořad J. Černého.
30. 1. - 14. 3. 2010 / Městské muzeum 
a galerie
Přehlídka 2010
Výstava výtvarníků svitavského regionu, 
na které se už více jak třicet let setkávají 
autoři různých výtvarných žánrů a růz-
ného věku svitavského okresu.
Více informací na
www.kultura-svitavy.cz

Polička
3. 1. 2010 od 19.00 hod. / Tylův dům
Novoroční koncert: Pavel Šporcl 
a Romano Stilo
Strhující rytmus plný vášně – to je 
koncert houslisty P. Šporcla s romskou 
cimbálovou muzikou Romano Stilo
20. 1. 2010 od 20.00 hod. / Divadelní 
klub
Petr Váša
Koncert písničkáře v rámci cyklu 
„Písničkářské středy v divadelním 
klubu“ 
15. 1. – 28. 3. 2010 / výstavní sály 
Centra B. Martinů
Expedice STŘEDOVĚK aneb výstava 
Doba měst a hradů, jak ji ještě 
neznáte !
Dotyková výstava o středověku pro děti 
i dospělé…
Otevírací doba na: www.cmbpolicka.cz

Vysoké Mýto
10. – 31. 1. 2010 / Regionální muzeum
Výstava: Loutky Antonína Maloně
12. 1. 2010 od 19.30 hod. / Šemberovo 
divadlo
Koncert: Marie Rottrová a Neřeš
16. 1. 2010 od 20.00 hod. / Městský 
klub
Xindl X
Koncert hudební skupiny, jejíž tvorba 
zasahuje do více stylů – Hip Hopu, 
folku, jazzu, blues … Dnes hrajeme Cyrana
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KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí

4. 1. pondělí

Chceš mě, chci tě
I když jsme navenek zcela odlišní, některé 
skryté touhy máme všichni naprosto spo-
lečné.
Režie: Robert Luketic, hrají: K. Heigl, 
G. Butler, E. Winter aj. 
19.00 hod., romantická komedie, USA, 
titulky, přístup od 12 let, 96 min.

6. 1. středa

Dokonalý únik
Každý občas potřebuje zmizet.
Režie: David Twohy, hrají: S. Zahn, M. Jo-
vovich, T. Olyphant, K. Sanchez aj.
19.00 hod., akční thriller,USA, titulky, 
přístupný od 15 let., 97min.
 
8. 1. pátek

Elvis žije!

LIVE SHOW vynikajícího imitátora Radka 
Zimy. Program doplní swingový orchestr 
Františka Zeleného a bohatá tombola.
20.00 hod. 150,- dvorana KS

11. 1. pondělí

2 Bobule
Volné pokračování úspěšné komedie z poe-
tického prostředí jihomoravských vinic. 
Režie: Vlad Lenné, hrají: L. Langmajer, 
K. Hádek, T. Voříšková, L. Lipský aj. 
19.00 hod., přístupný, ČR, 100 min.

12. 1. úterý

Nebojsa v začarovaném lese
Pohádka trochu hrůzostrašná i trochu veselá 
o statečnosti, odvaze a velké lásce.
Uvádí divadelní agentura Aleny Bastlové 
Opava. Určeno pro MŠ a I. st. ZŠ, cca 50 min.
8.30 a 10.00 hod.  30,- kinosál KS

13. 1. středa

Láska na druhý pohled
Život není bestseller.
Režie: Brandon Camp, Hrají: A. Eckhart, 
J. Aniston, D. Fogler aj. 
19.00 hod., drama/romantický, USA/Kana-
da, titulky, přístupný od 12 let, 109 min. 

18. 1. pondělí

Tři sezony v pekle
Dokud sníš, nejseš mrtvej!
Režie: Tomáš Mašín, v hlavních rolích: 
Kryštof Hádek a Karolina Gruszka.
19.00 hod., milostné drama, ČR/SR/Němec-
ko, přístupný od 12 let, 110min.

20. 1. středa

Oko ve zdi
To oko nevěstí nic dobrého!
Režie: Miloš J. Kohout, hrají: K. Roden 
nejml., S. Valentová, J. Prochnow aj.
19.00 hod., thriller, ČR/SR, přístupný od 15 
let, 80 min.

23. 1. sobota

Dnes hrajeme Cyrana
Komedie Kena Ludwiga pojednává o všed-
ních věcech nevšedního divadelního života. 
Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy 
Želenské.
Režie: Lumír Olšovský, v alternacích hrají: 
Ivana Andrlová, Olga Želenská, Ludmila 
Molínová, Jana Šulcová, Adéla Gondíková, 
Lucie Zedníčková, Jana Birgusová, Libor 
Hruška, Zbyšek Pantůček, Marcel Vašinka, 
Viktor Limr, Lumír Olšovský, Petr Pospí-
chal, Vladimír Čech, Petr Gelnar, Michal 
Hruška, Filip Tomsa.
19.30 hod. 220,- kinosál KS

25. 1. pondělí

Hallowen II.
Rodina je věčná…
Režie: Rob Zombie, hrají: T. Mane, S. T. 
Compton, M. McDowell aj.
19.00 hod., horor, USA, titulky, přístupný 
od 15 let, 101 min.

27. 1. středa

Zemský ráj to napohled
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít 
v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. 
Režie: Irena Pavlásková, hrají: V. Cibulko-
vá, T. Voříšková, D. Marková, M. Etzler aj.
19.00 hod., ČR, přístupný, 119 min.

29. 1. pátek

5. Městský bál
K tanci a poslechu hraje skupina KREYN.
20.00 hod. 90,- Dvorana KS

___________________________________
Vstupné u filmových představení nebylo do 
uzávěrky známo.
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Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno:  út - pá:  9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

MUZEUM

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Kulturní dům v Boršově

Využití grantových
programů v muzeu

v roce 2009

BORŠOVSKÁ TANČÍRNA
Na základě vzájemné dohody a zájmu ze 
strany účastníků III. ročníku Boršovských 
tanečních kurzů Bílkovy taneční školy, 
budou od ledna opět fungovat udržovací 
taneční kurzy pod názvem BORŠOV-
SKÁ TANČÍRNA. První taneční večer 
bude 29. ledna od 19. hodin a potom 
každý třetí pátek v měsíci samozřejmě 
pod vedením tanečního mistra Ing. Aloise 
Bílka a jeho taneční partnerky, s nabídkou 
občerstvení místního baru a se standardně 
příjemným prostředím Kulturního domu 
v Boršově.
Všechny informace a případné změny bu-
dou vyvěšeny na stránkách SPKD Boršov 
www.spkd-borsov.estranky.cz.

PLESOVÁ SEZONA V KD
v BORŠOVĚ
16.1. XXVIII. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES
23.1. HASIČSKÝ PLES
27.2. OBECNÍ PLES aneb

TRUBIČKOVÝ BÁL

•  POZVÁNKA (koncert)
Novoroční koncert v kostele sv. Miku-
láše v Rychnově na Moravě se uskuteční 
v neděli 3. ledna 2010 v 15.00 hodin.
Účinkuje Vysokoškolský umělecký sou-
bor Pardubice. Vstupné od 18 let 30,- Kč, 
bude použito k úhradě nákladů dopravy 
členů souboru.

Výstavy:

Výstava z díla významného ilustrátora, 
scénografa a divadelního výtvarníka, 
který žil v letech 1925 – 1935 v Mo-
ravské Třebové, je doplněna o seznámení 
s pravoslavnými vánočními tradicemi. 
Potrvá do 15. ledna 2010.

Z vernisáže – Natalie a Alexander Shonertovi. 
Foto I. Žáčková

Výstava zapůjčená Památníkem Dr. Emila 
Holuba v Holicích je instalována ve 
dvoraně muzea.
Potrvá rovněž do 15. ledna 2010.

Ilustrace a divadelní kostýmy Michaila 
Romberga

Dr. Emil Holub – africký cestovatel

V roce 2009 dostalo muzeum dva 
příspěvky z Programu podpory preventiv-
ní péče o sbírky muzeí Pardubického 
kraje. 50 000 Kč získalo na restaurování 
souboru šesti portrétů z přelomu 18. a 19. 
století, které budou v příští sezóně 
instalovány v zámecké expozici Poklady 
Moravské Třebové. (Tento projekt byl 
podpořen také dotací Ministerstva kultury 
ve výši 36 000 Kč.)
Pardubický kraj dále přispěl 50 000 Kč na 
pořízení dvou nových zvlhčovačů do 
muzejního depozitáře.

-jm-

•  POZVÁNKA (ČZS)
Český zahrádkářský svaz v Moravské 
Třebové si Vás dovoluje pozvat na již 
tradiční XXVIII. ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
PLES, který se koná v sobotu 16. ledna 
2010 ve 20.00 hod. v kulturním domě 
v Boršově (odvoz tam i zpět zajištěn 
autobusem).
Předtančení POUPATA z Linhartic. 
Bohatá tombola, občerstvení. Hraje 
DOMINO pana Beyera.
Vstupenka s místenkou 50,- + 20,- Kč. 
Předprodej od 11. prosince 2009 
v turistickém informačním centru na 
nám. T. G. Masaryka. Informace o do-
pravě při prodeji vstupenek.

•  POZVÁNKA (ČSSD)
Místní organizace ČSSD Moravská 
Třebová zve širokou veřejnost na XIX. 
společenský ples, který se uskuteční 
v sobotu 30. ledna 2010 v sále „Na 
Písku“. K tanci a poslechu hraje taneční 
skupina KONTAKT.
Nevšední doprovodný program, malá 
a velká tombola, bohaté občerstvení, 
přátelská atmosféra. Vstupné (včetně 
místenky) 80 Kč. Předprodej „U kou-
zelných zvonků“ od 11. 1. 2010.
Osobní záštitu nad touto společenskou 
akcí převzal hejtman našeho kraje Mgr. 
Radko Martínek.
Všechny spoluobčany srdečně zvou 
pořadatelé!

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

výbor SRPŠ a vedení školy

Společnost česko-německého porozumění

přeje všem členům, přátelům

a spolupracovníkům radostný, zdravý,

šťastný a úspěšný nový rok 2010.
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Ze života Moravské Třebové v roce 1910
Začátek 20. století byl obdobím sílícího 
nacionalismu a odklonu od římskokatolické 
církve. Tyto tendence se odrazily i ve výsledcích 
komunálních voleb v roce 1909, v nichž 
nacionalisté porazili dosud vládnoucí liberály. 
Starostou města se stal Eduard Meyer, majitel 
směnárny v domě č. 26 na náměstí. Hřebečské 
noviny, které dosud vlastnila Brennerova 
tiskárna, převzal v roce 1910 Německý občanský 
spolek. Sloučil je s Hřebečskými zprávami, které 
vydával v předchozích čtyřech letech, v jeden 
list, jenž nadále vycházel pod názvem Hřebečské 
noviny. Jeho zaměření bylo ostře antiklerikální.

Župní slavnost Školního spolku – alegorický vůz 
vypravený z Linhartic (Annenruhe – Herkner 
žádá o Anninu ruku)

Po období prudkého rozvoje tovární velkovýroby 
v druhé polovině 19. století působilo v Moravské 
Třebové několik významných výrobců textilu – 
firma Gebrüder Steinbrecher pomalu končila, 
naopak firma Conrad Steinbrecher, jejímž 
spolumajitelem byl od roku 1907 Ing. Ernst 
Steinbrecher, se úspěšně rozvíjela a plánovala 
novostavbu továrny u nádraží. Len a bavlnu 
zpracovávaly také firmy V. Mayer & Söhne, 
Franz Bittner, Julius Abeles, Heinrich Langer 
a několik menších výrobců. Zpracováním 
hedvábí se zabývaly především firmy Ignaz 
Eisenberger & Comp., Gustav Reicherts Söhne, 
Rudolf Reichert & Söhne, stále významnější 
postavení měla firma Moriz Schur, která v Mo-
ravské Třebové působila teprve deset let. Kromě 
toho byly v Moravské Třebové kovozpracující 
podniky firem Bibus a Wagner, významná byla 
výroba klavírů zn. Hansmann. Ernst Hansmann, 
šéf firmy Gebrüder Hansmann, podlehl 25. srpna 
ve věku 58 let zraněním, která utrpěl, když 
pomáhal svým zaměstnancům skládat materiál 
a těžké desky na něj spadly. U firmy Gebrüder 
Steinbrecher se v roce 1910 konala 13týdenní 
stávka, hlavní požadavky stávkujících byly spl-
něny.
Na začátku 20. století se dále rozvíjelo druž-
stevnictví. Obchodníci z Moravské Třebové 
a některých obcí soudního okresu opustili 
Družstvo svobodných a koncesovaných živností 
v Moravské Třebové a zřídili si vlastní družstvo, 
které mělo lépe hájit jejich zájmy. Zřejmě již 
dříve vzniklo Družstvo řemeslných živností, ve 
kterém se v neděli 16. ledna 1910 konala první 
tovaryšská zkouška. 9. října byla otevřena 
učňovská družina, zřizovaná Družstvem řemesl-
ných živností. 
V červnu 1910 byla uvedena do provozu auto-
busová linka mezi Moravskou Třebovou a Svita-
vami. Garáže pro autobusy byly vybudovány 
v Olomoucké ulici.
Koncem května byla v Moravské Třebové zřízena 
pobočka jednoho z nejstarších vídeňských peněž-
ních ústavů, „k. k. priv. Allgemeine Verke-
hrsbank“ („císařské královské privilegované 
dopravní banky“). Sídlila v domě č. 24 na 
náměstí. Její součástí se stala také směnárna 
starosty Eduarda Meyera, který byl pověřen 
funkcí reprezentanta pobočky. Vedl ji společně 
s Theodorem Oelmeyerem.

Pokračovala výstavba rodinných domů a rozši-
řování města severozápadním směrem. Existo-
valy už ulice Barbary Winterové (Lidická) 
a Zechova (9. května), prodlužovaly se ulice 
Nowakova (Jiráskova) a Meißnerova (Slu-
neční). V nově zastavovaných částech města, ale 
i v centru byly dlážděny ulice a budovány 
chodníky, v Josefské ulici byla prováděna 
kanalizace. 1. srpna našli dělníci při hloubení 
základů novostavby v prodloužené Nowakově 
(dnes Jiráskově) ulici v hloubce půl metru lidské 
ostatky a 9 stříbrných pruských mincí z 18. sto-
letí. Podle prvního odhadu tělo, které patřilo 
40 až 50-letému muži, v zemi leželo asi 25 let, 
později zřejmě byla potvrzena verze, podle které 
šlo o pruského vojáka pohřbeného zde v roce 
1758.
V červenci byl c. k. okresním lékařem v Mo-
ravské Třebové jmenován Dr. Eduard von dem 
Bruch z Mikulova.
Na gymnáziu nebylo od začátku školního roku 
1909/10 obsazeno místo ředitele. V dubnu na-
stoupil ředitel Max Hansmann, který předtím 
teprve od podzimu působil jako ředitel gymnázia 
v Hranicích. Byl to bratr moravskotřebovských 
výrobců klavírů Ernsta a Otto Hansmannů. 
Vedení ústavu se ujal 23. května. V roce 1910 
byla také plánována stavba nové gymnaziální 
budovy. Pro její umístění přicházela v úvahu 
piaristická zahrada, dále pokračování Meißnero-
vy ulice nebo roh Svitavské a Udánské ulice.
Kromě gymnázia byly ve městě chlapecká a dívčí 
obecná i měšťanská škola, živnostenská a ob-
chodní pokračovací škola a zimní zemědělská 
škola. Dívčí škola tzv. školních sester byla od 
roku 1909 rozšířena o pokračovací kurz pro 
dívky, rodinnou školu, školu domácího hospoda-
ření. Školní sestry provozovaly také mateřskou 
školu. Odklon od církevních institucí se však 
projevil v úsilí o zřízení národní mateřské školy. 
V roce 1909 vznikla ve Farní ulici č. 14 mateřská 
škola kombinovaná s opatrovnou – některé děti 
v ní zůstávaly celý den a dostávaly oběd. Po-
dléhala řediteli dívčí měšťanky Aloisovi Czerny-
mu. Byly do ní přijímány děti ve věku 3 – 6 let, 
přednostně ty, jejichž rodiče pracovali mimo 
domov. Na podporu školky se 5. června konala 
velká zahradní slavnost. Pořádal ji Svaz Němců 
severní Moravy společně s Výborem pro péči 
o mládež. Začala průvodem, který šel v neděli 
odpoledne z centra města k hostinci Na písku. 
V čele pochodovaly děti ze školky, vedené ředi-
telem Czernym. Na písku bylo připraveno po-
hoštění a různé atrakce pro děti i dospělé 
návštěvníky. 
Společenský život ve městě byl v roce 1910 
rozhodně bohatý. Největší slavností roku byla 

župní slavnost školního spolku. Konala se 
10. července za velmi špatného počasí, přesto šel 
mohutný průvod s dvacítkou alegorických vozů 
přes celé město opět k hostinci Na písku, kde se 
konala vlastní slavnost. Zakončena byla ohňo-
strojem na Knížecí louce.
Také na začátku 20. století se stávalo a nelibě 
neslo, že dvě významné společenské nebo kul-
turní akce se konaly v jeden den. Tak tomu bylo 
zejména s plesy a tanečními zábavami v období 
masopustu, které se většinou pořádaly v Breerově 
sále v domě č. 2 na náměstí nebo Na písku. Na 
písku se také 7. února 1910 konala kostýmovaná 
slavnost „V říši německých pověstí a pohádek“. 
Pořadatel, Mužský pěvecký spolek, vyzýval 
zájemce, aby si co nejdříve zvolili masky, které 
chtěl objednat hromadně, což bylo levnější. Pečli-
vost, se kterou pořadatelé vytvářeli tematické 
skupiny masek a zajišťovali kostýmy, ale také 
vytvářeli kulisy „pohádkové krajiny“, se vypla-
tila. Bál byl dobře navštíven a měl velký úspěch.
V roce 1910 ve městě vystupovala divadelní 
společnost Josefa Lacknera. Uváděla hlavně 
veselohry a operety stejně jako společnost Aloise 
a Eduarda Schubertů, která ji vystřídala se 
začátkem nové divadelní sezóny 1. listopadu. 
Kromě nich uvádělo ojedinělá představení 
„Elektrické divadlo“ nebo vídeňské „Divadlo no-
vot“, které lákalo na telepatii, sugesci, hypnózu, 
„antispiritismus“. 26. února přijel do města 
Friedův kinematograf a čtyři dny zde uváděl 
hlavně filmové novinky.
Nejvzácnější návštěvou roku byl zřejmě arcivé-
voda Friedrich, vrchní velitel domobrany, který 
se účastnil cvičení v okolí a 9. června navštívil 
Moravskou Třebovou. Ubytoval se v domě 
továrníka Franze Steinbrechera. 11. září přijel na 
krátkou pracovní návštěvu L. V. Holzmaister. 
V muzeu probíhala v roce 1910 intenzívní 
přednášková a výstavní činnost. V dubnu náhle 
zemřel muzejní zřízenec Karl Schiller, který 
v muzeu pracoval více než dvacet let. Vybíral 
členské příspěvky, rozesílal pozvánky, připravo-
val diapozitivy pro přednášky, v neděli a ve 
svátek oblékl livrej, stál ve vestibulu a dohlížel 
na návštěvníky, případně podával výklad o vy-
stavených pozoruhodnostech. V květnu se v mu-
zeu konala výstava ex libris, zapůjčená brněn-
ským muzeem arcivévody Rainera.
Na závěr připomeňme ještě alespoň dvě události 
roku 1910, které obyvatelům a hlavně obyvatel-
kám Moravské Třebové jistě připadaly důležité – 
na jaře vyšly z módy vlečky u dámských šatů 
a v červenci byla z města pro pohoršlivý způsob 
života vykázána Marie Teierová, číšnice v Bree-
rově hostinci.  

 -jm- 

Župní slavnost Školního spolku – alegorický vůz vypravený z Březiny



L E D E N 2 0 1 0Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Ás t r a n a 1 2

Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00 
hodin s malým pohoštěním.
Poděkování
Církev československá husitská v Moravské Tře-
bové děkuje Radě města Moravská Třebová za 
poskytnutí finančního daru 8.000,- Kč na vybu-
dování modlitebny na ulici Dr. Jánského 6, 
v Moravské Třebové.
Díky pochopení zástupců města, jsme mohli již 
letos započít přípravné práce.
CČSH v Mor.Třebové vyhlásila finanční sbírku 
mezi svými členy, avšak bez štědré pomoci města 
bychom se nemohli pustit do těchto prací. Slav-
nostní otevření nové modlitebny předpokládáme 
v r. 2011 za účasti zástupců města a představitelů 
CČSH.

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;

e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM 

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

V těchto dnech byly aktualizovány internetové 
stránky farnosti www.farnostmt.cz.
Pořad bohoslužeb
Po/   9.00 hod. klášterní kostel
Út/ 18.00 hod. klášterní kostel
St/  18.00 hod. klášterní kostel
Čt/ 17.00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18.00 hod. klášterní kostel
So/ 18.00 hod. klášterní kostel
Ne/   8.30 hod. farní kostel
      18.00 hod. klášterní kostel

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

 

Církve

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Církev bratrská

Èeskobratrská církev evangelická

Církev československá husitská

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

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

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

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

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází 
v modlitebně Církve evangelické bratrské na 
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely pro-
najatou. Všechny pořádané akce jsou nejen pro 
naše věřící, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli 
ve 14.00 hodin. 

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

Pracovnice Městské knihovny Ladislava z Bosko-
vic v Moravské Třebové  přejí na prahu nového 
roku 2010 všem svým čtenářům a návštěvníkům 
hodně zdraví a spokojenosti, hodně moudrosti 
a odpovědného přístupu při jakémkoli životním 
rozhodování. Věříme, že s humorem, vtipem 
a nadhledem, jde všechno lépe. Tak ať se nám 
jich vždy dostává!

1. 1. – 31. 1. 2010 – Markéta Kolářová
Výstava výtvarných prací absolventky ZUŠ 
v Moravské Třebové a současné studentky 1. roč-
níku Střední školy umění a designu v Brně, obor 
ilustrace a vědecká kresba. Přístupno v půjčovní 
době knihovny.
Připravujeme:
Petr Goldmann: Cesta do Iránu. Cestopisná 
přednáška.
Walter Erber: Su Jok terapie, tibetské mísy. 
Přednáška.

Knihovna dětem

Tvořivé středy:      
  6. 1. 2010 – Zimní dopisní papír
13. 1. 2010 – Obrázek na zeď
20. 1. 2010 – Origami 
27. 1. 2010 – Klobouk
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení 
MěK.

Šikovné děti mezi námi
11. 1. 2010 – Skládáme z papíru – skákající 
žabky
Začátek ve 14.00 hod.v dětském oddělení, svou 
dovednost představí a naučí druhé Adéla 
Kaštánková.
1. 1. 2010 – 21. 3. 2010 – Vyšíváme pro 
stacionář Domeček 

Od 1. prosince 2009 vzniká v  knihovně  společné 
dílo – vyšívané ubrusy a prostírky pro denní 
stacionář  Domeček. Hledáme, tak jako po 2 mi-
nulé roky, šikovné a ochotné dobrovolnice a do-
brovolníky, kteří pomohou naučit děti základům 
vyšívání  a ještě společně vytvoří praktické 
doplňky pro stolování. Zájemci o výuku dětí 
a vyšívání prostírek a ubrusů, hlaste se v kni-
hovně. Zaručujeme, že v knihovně strávíte čas 
příjemně a užitečně. Navíc předáte svou zručnost 
mladé generaci a získáte nové přátelé mezi dětmi 
i dospělými. Během prosince proběhlo v kni-
hovně několik lekcí výuky vyšívání. Společné 
dílo je teprve na začátku. Podaří se nám předat 
stacionáři zamýšlené doplňky? S vaší pomocí 
určitě! 

27. ročník soutěže Mladý čtenář 2010  
MěK Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové 
vyhlašuje pro děti předškolního věku, žáky a stu-
denty výtvarnou soutěž nazvanou – „Jakou 
barvu má náš svět?“ 
Podmínky soutěže:
Úkolem soutěžících je vytvořit libovolnou techni-
kou výtvarnou práci na dané téma. Hodnocení 
bude probíhat ve 4 věkových kategoriích: 
předškolní věk, 6 - 9 let, 10 – 12 let, 13 – 16 let 
Práci odevzdejte do 10. března 2010 v MěK.   
Nezapomeňte uvést  své  jméno a příjmení, věk, 
adresu bydliště, název školy a třídy! 
Nejlepší příspěvky odměníme a vystavíme v kni-
hovně. Vítězné práce budou zařazeny do krajské 
přehlídky projektu „Kde končí svět“, který orga-
nizuje Klub dětských knihoven SKIP. 

Ceník služeb v roce 2010

Roční registrační poplatky:
- dospělí  - 120,- Kč
- důchodci, studenti, učni - 90,- Kč
- děti do 14 let včetně - 40,- Kč
- držitelé ZTP/P - zdarma

Půjčovní doba v roce 2010:
Oddělení pro dospělé
pondělí – čtvrtek  9.00 – 17.00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9.00 – 12.00 hod
Čítárna a studovna
pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9.00 – 12.00 hod.
Oddělení pro děti
pondělí – čtvrtek 12.00 – 17.00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9.00 – 12.00 hod.
Místní knihovna Boršov
středa 13.00 – 18.00 hod.

Jevíčská 55, Moravská Třebová, 571 01
tel. 461 316 786, web:http://ddm-mt.wz.cz/

6. 1. Orion florbal cup – okresní kolo

ve florbalu dívky 6. - 7. třída – 8.30 hod. - ZŠ 
Palackého.

7. 1. Orion florbal cup – okresní kolo ve 
florbalu chlapci 6. - 7. třída – 8.30 hod. - 
Gymnázium Moravská Třebová.

14.1. Halová kopaná – obvodní kolo 8. - 9. 
třídy – 8.30 hod. – ZŠ ČSA

21. 1. Halová kopaná – obvodní kolo 6. – 7. 
třídy – 8.30 hod. – ZŠ ČSA

22. 1. Triky ze starých riflí - akce pro veřejnost, 
od 15.30 hod. v DDM, malé děti v doprovodu 
rodičů. Netradiční a praktické dekorativní 
předměty. S sebou přezůvky, 10,- Kč. Zakončení 
v 17.00 hod.

29. 1. Panáček KOFOLÁČEK - akce pro 
veřejnost, od 15.30 hod. v DDM, malé děti v do-
provodu rodičů. Výroba reklamního panáčka 
pro štěstí. S sebou přezůvky, klubíčka staré vlny 
(není podmínkou), 10,- Kč. Zakončení v 17.00 
hod. 

Šachový kroužek
Každý čtvrtek na ZŠ ČSA Moravská Třebová 
funguje šachový kroužek, který vede pan Milan 
Kotva. Žáci se účastní různých turnajů a dosahují 
pěkných výsledků. Za kategorii do 10 let hraje 
Lukáš Pavlíček, který v 1. kole Krajského 
přeboru obsadil 10. místo, v 2. kole 3. místo. 
V kategorii 10-12 let Moravskou Třebovou 
zastupuje Jakub Dvořák a ten v Krajském přeboru 
skončil na 11 a v druhém kole na 5. místě. Dalším 
úspěšným členem šachového kroužku je Jindřich 
Kaláb, který soutěží v kategorii 12-14 let a v Po-
ličce na turnaji skončil na 17. místě. Mladým 
šachistům přejeme v příštím roce hodně úspěchů.

Dům dětí a mládeže
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A Vánoce (2009) jsou za námi...

Projekt Evropských strukturálních fondů na Speciální základní
škole, mateřské škole a praktické škole v Moravské Třebové,

Poděkování učitelům
a žákům speciální školyZájem o oba dva večery, ve kterých jsme uvedli 

naše „Vánoce s klasikou a koledami“, svědčí 
o tom, že důkladná příprava žáků a pedagogů 
ZUŠ nevyzněla ani tentokrát naprázdno. Vraťme 
se v krátkosti k tomu, jak vlastně pořad tohoto 
typu vzniká. Každý rok s dostatečným předsti-
hem vybíráme v období dubna až června téma 
dalšího vánočního vystoupení. Vycházíme vždy 
z rozboru minulých ročníků. Bereme v úvahu 
jejich klady i zápory. Na základě jejich důkladné 
analýzy pak stanovíme koncepci pro nastávající 
období. Vlastní příprava vánočního pořadu běží 
naplno již od září nového školního roku. Co se 
hudebního oddělení týká, musí být skladby, jak se 
říká, „šité hráčům na tělo“. Proto o výběru 
interpretů pro zvolený program přemýšlíme už od 
prvopočátku. Nejprve se musí každý adept za 
vedení svého třídního učitele věnovat individuál-
nímu studiu. Kromě toho je však zapotřebí 
vytvořit větší či menší ansámbly. Aby vše 
vytvořilo logický celek, chystají průběžně ostatní 
obory k jednotlivým hudebním vstupům scénář, 
kulisy, kostýmy a výzdobu. Naší hlavní snahou 
je, aby výsledná kompozice měla tu pravou 

Roční ohlédnutí za výsledky společného úsilí 
našich pedagogů
Projekty „Otevřená škola – naše cesta“ a „Po-
máháme“ běží na naší škole již jeden rok od 
prosince 2008. Nyní přinesly první hmatatelné 
výsledky. Jsou jimi tři učebnice určené žákům 
a jedna učitelům. Učebnice anglického jazyka pro 
6. a 7. ročník vznikly díky kolektivu autorek: 
Jitka Tichá, Lenka Houserová a Monika Škeří-
ková. Autorkou učebnice a pracovního sešitu pro 
předmět Příprava pokrmů na praktické škole 
dvouleté je Marcela El Khatib Zemánková. 
Konečně metodiky pro výuku výtvarných čin-
ností vznikla díky kolektivu autorek Ilona Buria-
nová, Zdenka Novotná, Eva Panská a Marie 
Vaculíková. Na tvorbě učebního materiálu se pod 
vedením učitelek aktivně podíleli i sami žáci, 
kteří ve výtvarných činnostech tvořili díky 
počítačové grafice obrázky, které doprovázejí 
texty v učebnici anglického jazyka. Metodická 
příručka pro výtvarné činnosti obsahuje celou 

V listopadu proběhlo na moravskotřebovském 
gymnáziu zajímavé a podnětné setkání s učiteli 
a žáky speciální školy. Do projektového dne byli 
zapojeni žáci od primy do sexty víceletého studia 
a žáci 1. a 2. ročníku čtyřletého studia. Cílem akce 
bylo seznámit je s problémy, s nimiž se naši 
handicapovaní spoluobčané musí dennodenně 
potýkat.
Celý projekt byl rozdělený do tří částí. V první se 
žáci seznámili s nelehkým údělem zdravotně 
postižených, s různými druhy handicapů a také 
s tím, jak se konkrétní lidé se svým postižením 
vyrovnávají.
V druhé části si ve spolupráci s učiteli a žáky 
speciální školy na vlastní kůži vyzkoušeli např. 
chůzi se speciálními brýlemi, které simulují 
zrakové postižení, manipulaci s invalidním 
vozíkem a řadu dalších činností.
Ve třetí části projektového dne žáci besedovali 
spolu se svými třídními učiteli o dané pro-
blematice, sdělovali své pocity a názory. Pro 
ilustraci uvádíme některé z nich.
„Dnešní den byl velmi dojemný…Jsem rád, že 
jsem se narodil zdravý.“
„ Život není fér, a proto si musíme pomáhat…“
„Lidé, kteří jsou handicapovaní, nemohou za své 
postižení. Mají stejné právo milovat a být milováni. 
Možná jsou vzhledem jiní, ale naše srdce bijí 
stejně…“
„Tento den vidím jako hodně poučný…Dozvěděl 
jsem se o jiných životech a trápeních. Měl bych si 
více vážit toho svého…“ 

Učitelé a žáci Gymnázia Mor. Třebová

vánoční atmosféru. Před tím, než dostane vánoční 
program konečnou podobu, čeká účinkující 
výběrová zkouška. Porota, složená z učitelů 
všech oddělení základní umělecké školy, posu-
zuje celkovou propracovanost jednotlivých 
vstupů. Pro ty, kdo na zkoušce uspějí, to však 
neznamená konec přípravy, ale dotažení výkonů 
na co nejvyšší možnou úroveň.
Nácvik každého pořadu graduje ozvučením, 
osvětlením a prostorovým uspořádáním. V den 
„D“ jsou pak všichni zúčastnění v napětí, zda 
jejich několikaměsíční úsilí bude korunováno 
dlouhotrvajícím potleskem. Vždyť právě díky 
němu každý rád znovu projde náročnou přípravou 
na další vystoupení.
A protože jsou za námi nejen Vánoce, ale i rok 
2009, přijměte od nás, vážení spoluobčané 
přání - ve zdraví, vzájemném porozumění 
a spolupráci prožít rok 2010.                                                                                    

Vaše ZUŠ 

řadu výtvarných technik a jejich přesných 
postupů, je bohatě ilustrovaná fotografiemi 
hotových prací žáků a poskytuje srozumitelný 
návod jak různými technikami a s různými mate-
riály pracovat. Učebnice pro přípravu pokrmů 
obsahuje celou řadu praktických rad „jak na to 
v kuchyni“. I tento učební materiál je bohatě 
ilustrován a sestaven tak, aby odpovídal schop-
nostem a možnostem cílové skupiny žáků. Je to 
vůbec poprvé, kdy v naší škole byly zpracovány 
učebnice, které vyšly profesionálním tiskem. 
Jsme moc rádi, že ohlasy na jejich úroveň jsou 
i v dalších školách Pardubického kraje, kde se 
používají ve výuce, pozitivní. Díky „evropským“ 
penězům bude práce na tvorbě dalších učebních 
textů pokračovat. Věříme, že i chystané publikace 
budou tak úspěšné, jako ty letos vydané.
Projekt ESF je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Mgr. et Mgr. Tereza Tempírová, školní psycholog 
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

Několik slov
o koncertu pedagogů

aneb – zrodila se myšlenka 

Speciální škola

Hlavním posláním nás - učitelů je předávání 
zkušeností a příprava mladých lidí pro život. Ani 
si neuvědomujeme, jak rychle roky ubíhají. 
Většinou se ponoříme do své práce natolik, že čas 
na vlastní uměleckou činnost se najde jen stěží. 
A přesto jsou mezi námi tací, kteří mají dostatek 
chuti uplatnit v praxi to, s čím jsme z uměleckých 
škol odcházeli do života. A tak se zrodila my-
šlenka – věnovat každou volnou chvilku k ná-
cviku vystoupení. Touha po společném muzicí-
rování nám dodala sílu. Velmi nás potěšilo, že 
o naše vystoupení 22. listopadu 2009 byl takový 
zájem. Spontánní potlesk publika svědčil o tom, 
že naše snaha nebyla marná. Uvažujeme proto 
o uspořádání dalšího koncertu. 
Náš kalendářní program na měsíc leden:
Podvečery s múzami – 14. a 28. 1.
Vystoupení v Domově u studánky (Anenská 
Studánka) – 27. 1.

ZUŠ

Žáci ze speciální školy děkují klientům z Do-
mova u studánky
Advent klepal na dveře a hudebně dramatický 
soubor „Žabky ze studánky“ z Anenské Studánky 
klepal 
dne 26. 11. 2009 na dveře Speciální základní 
školy, mateřské školy a praktické školy Moravská 
Třebová. Velmi talentovaný soubor pod vedením 
pana Mgr. Jana Rybky, pana Hubálka a paní 
Milady Spolákové překvapil všechny žáky 
i pedagogy svým přenádherným pěvecko diva-
delním vystoupením. Ohromující vystoupení, 
které zahrnovalo zpěv adventních písní, koled 
a představení divadelní hry, dojalo některé lidi 
i k slzám. Žáci se spontánně zapojili a svým 
zpěvem a vytleskáváním rytmu podpořili vystu-
pující umělce. 
Žáci ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská 
Třebová se již teď těší na další vystoupení diva-
delního souboru z Domova u studánky v Anenské 
Studánce, které se bude konat pravděpodobně na 
jaře.
Pokud byste měli příležitost shlédnout některé 
z jejich vystoupení, neváhejte a učiňte tak. Stojí 
to za to!
Tímto bych chtěla poděkovat všem, co vystupo-
vali a popřát jim mnoho úspěchů.

Mgr. Ditzelová Brožková Eva

Základní škola na Kostelním 
náměstí zve širokou veřejnost, 
zvláště rodiče svých žáků, rodiče 
budoucích prvňáčků a také své 

bývalé žáky, aby se přišli podívat, jak se 
mění škola, výuka... Den otevřených dveří se 
koná v úterý 12. ledna 2010 od 8.00 do 16.00 
hodin, od 14.30 do 16.30 hodin si navíc mohou 
budoucí prvňáčci v „Pohádkové školičce“ 
vyzkoušet, jak jsou na školu připraveni. Na 
shledání s Vámi se těší učitelé školy „od 
Kostela“.

Den otevřených  dveř í  na  
Gymnáziu v Moravské Třebové 
se koná pro uchazeče z 5. i 9. tříd 
ZŠ a rodiče ve čtvrtek 4. února 
2010 od 14.00 do 16.30 hodin.
Uchazečům o čtyřleté i osmileté 
studium budou poskytnuty veškeré potřebné 
informace o přijetí ke studiu.

Základní škola Moravská 
Třebová, Čs. armády 179 
(Křižovatka) Vás srdečně zve 
na Zápis dětí do 1. třídy, který 

se koná dne 5. února 2010 od 
13.30 do 15.30 hodin v budobě školy.
Nabízíme moderní výuku podle ŠVP v malém 
kolektivu, výuku na interaktivních tabulích, 
individuální přístup k žákům, pomoc asistentky 
pedagoga, podporu zdraví v rámci projektu 
„Zdravá škola“, „Zdravá záda“, výuku angl. 
jazyka už od 1. třídy, netradiční výuku v podobě 
projektových dnů na různá témata, školní 
družinu, zájmové kroužky zdarma, při zápisu 
má dítě možnost vybrat si kvalitní ergono-
mickou aktovku, kterou zdarma obdrží v září 
při nástupu do školy, přípravnou třídu. 

Nezapomeňte si vzít s sebou rodný list dítěte, 
popřípadě vyjádření z Pedagogicko-psycho-
logické poradny o odkladu školní docházky 
dítěte.
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Travní lyžaři spokojeni se sezonou
Už tradičně zakončili svou sezonu travní lyžaři 
ČR v Moravské Třebové. Tady se zrodily největší 
prvé úspěchu tohoto sportu Michal Mačát – 
v 90. letech 20. století několikanásobný juniorský 
Mistr světa, stejně jako Sportovec města, odsud 
řídí svou aktivitu státní trenér travních lyžařů Dan 
Mačát. I proto bylo logické požádat o hodnotící 
komentář uplynulé sezony toho nejpovolanějšího 
– Daniela Mačáta, jemuž jsme adresovali několik 
stěžejních otázek. 

Václav Mačát

Kdo tvoří páteř čs. reprezentace, z jakých 
oddílů se dlouhodobě, případně roku 2009 
rekrutují? Jakou vidíte perspektivu?
Současnou reprezentaci ČR v travním lyžování 
tvoří 6 mužů a 3 ženy zařazené do A týmu. Jsou 
samozřejmě z oddílů v celé republice. Po dvou 
zástupcích má Star Suché Lazce u Opavy a TJ 
Slovan Moravská Třebová. Jednotlivě se na 
složení družstva podílely následující oddíly: 
Sokol Předklášteří, Tesla Brno, GST Liberec, 
Grasski Dlouhoňovice, Lyžák-junior Brno. 
Jmenované oddíly pracují dlouhodobě s mlá-
deží (tam jsou také odpovídající podmínky), 
proto je také vysoká pravděpodobnost, že jména 
jednotlivých reprezentantů budou i nadále 
převážně z těchto koutů naší země. Za TJ Slovan 
Moravská Třebová se představili v jednotlivých 
závodech především Lukáš Kolouch a Jiří 
Russwurm. 
Posuďte sílu moravskotřebovských závodníků 
v kontextu ostatních reprezentantů.
Ani jeden z dospělých moravskotřebovských 
lyžařů není rodilým Třebovákem, přesto naše 
město velmi dobře reprezentují a propagují. 
Lukáš Kolouch, student svitavského gymnázia, 
patří již několik let do světové juniorské špičky 
a výkony na zářijovém Mistrovství světa jej defi-
nitivně katapultovaly mezi světovou seniorskou 
elitu.
Co bylo specifického, případně jak probíhala 
celoroční příprava a soutěžní část sportovního 
roku?
Dubnovými testy, které byly po skončení sezóny 
ještě jednou zopakovány ve sportovní laboratoři 
UP Olomouc, byla zahájena příprava na sezónu 
2009. Hlavní akce, ke kterým měla příprava 
směřovat, bylo juniorské MS v Horní Lhotě 
a zářijové MS v rakouském Rettenbachu. 
Výsledky posledních šampionátů nás postavily do 
role spolufavoritů, naším cílem bylo získat 
alespoň čtyři medaile na MSJ a tři medailová 
umístění vybojovat na MS. Oba neskromně 
vytýčené cíle se nám podařilo splnit a v případě 
MS dokonce o čtyři medaile překonat. 
V rámci 11. ročníku Světového poháru jsme 
absolvovali šest podniků celoročního seriálu. 
Absolutní světová špička se postupně představila 
v Rakousku, ČR, Iránu, Švýcarsku, znovu v Ra-
kousku a finálové starty se uskutečnily v Itálii. 
Lukáš Kolouch si i v těchto startech vedl výtečně, 
když v celkovém pořadí mezi 70 závodníky 
z 9 zemí obsadil skvělé 10. místo.

Po několika letech se nám podařilo znovu 
vypravit jakýsi mini-tým na mezinárodní 
mistrovství Japonska. Závod v zemi vycházející-
ho slunce je vždy velkým zážitkem pro všechny 
zúčastněné a vždy je zpestřen audiencí u prin-
cezny Hisako, která je již řadu let patronkou klání 
travních lyžařů.
Které úspěchy považujete za nejvýraznější, 
největší?
Významnou mezinárodní akcí v kalendáři byl 
mimo jiné seriál světových žákovských závodů, 
které proběhly ve střediscích Itálie, ČR a Ně-
mecka. Václav Mačát (syn Daniela Mačáta, 
státního trenéra) ze Slovanu Moravská Třebová 
chtěl samozřejmě bojovat o nejvyšší příčky i v le-
tošním ročníku. Po loňském vítězství mezi před-
žáky ho čekala velmi silná kategorie mladších 
žáků, do které věkem postoupil, a musel tak 
bojovat s lyžaři  o dva roky staršími. Přesto se mu 
sezóna vydařila a v celkovém hodnocení světo-
vého FIS poháru mladších žáků vybojoval 
vynikající bronzovou příčku. 
Šestnácté mistrovství světa v travním lyžování se 
konalo v rakouském Rettenbachu – v nádherném 
areálu asi sto kilometrů jižně od Vídně. Zavítalo 
sem 75 závodníků z jedenácti zemí, pro něž 
vytvořilo na čtyřdenním klání bouřlivou kulisu 
osm tisíc diváků. Vynikajících výsledků dosáhli 
na vrcholné akci sezony i dva lyžaři Slovanu 
Moravská Třebová Jiří Russwurm a hlavně Lukáš 
Kolouch, který se díky svému výkonu v super-
kombinaci dostal mezi absolutní světovou špičku. 
Program v Rettenbachu začal obřím slalomem, 
který přinesl české výpravě dvě medaile (zlato 
Němec mezi muži, stříbro Gardavská mezi 
ženami). Kolouch dojel v této disciplíně na 
17. místě se ztrátou 2,82 s na vítěze. Následoval 
super–G, ve kterém si oba medailisté z předcho-
zího dne pořadí prohodili. Němce tentokrát o tři 
setiny vteřiny porazil Ital Lorenzone, zato 
Gardavská zde nenašla přemožitelku. V této 
disciplíně startoval také Jiří Russwurm, který se 
jinak v sezoně na svazích moc neobjevoval. 
Přesto vyjel pěkné 11. místo, na prvního Itala 
přitom neztratil ani celou sekundu. Třetím dílem 
MS byl slalom speciál, v němž potvrdil svoji 
suverenitu Jan Němec. Soupeře doslova dekla-
soval, druhý Stocker z Rakouska ztrácel v součtu 
dvou kol 81 setin. Jako třetí nejlepší z českých 

reprezentantů dokončil náročný mistrovský 
slalom Lukáš Kolouch. Konečné 11. místo mu 
opravdu slušelo. Ještě lépe se mu povedla 
závěrečná superkombinace, jež se skládá ze 
super–G a jednoho kola slalomu. Čas 59,26 s byl 
osmý nejrychlejší, z Čechů zajeli lépe jen šestý 
Gardavský a znovu vítězný Němec. Triumf 
českých barev završila dalším zlatem Zuzana 
Gardavská. Nadšeně jsem mohl konstatovat, že 
s pěti zlatými z osmi možných a třemi stříbrnými 
medailemi to pro nás byl historicky nejúspěšnější 
šampionát. 
Jaká atmosféra provázela slavnostní večer 
v moravskotřebovském muzeu?
Nejdůležitější částí této mezinárodní společenské 
události bylo vyhlášení výsledků Českého poháru 
2009 v lyžování na trávě. Akce byla vskutku 
mezinárodní, protože se na ni dostavila nejen celá 
česká travařská societa včetně rodičů a přátel, ale 
i zástupci ze Slovenska, Itálie a Švýcarska. 
Přítomen byl i pan Russwurm, předseda FIS 
komise travního lyžování.
Tradičním prologem plesu byla valná hromada. 
Zde došlo především k vyzdvižení výsledků této 
veleúspěšné sezóny. Vždyť pět zlatých z Mistrov-
ství světa, vítězství v kategorii mužů a druhé 
místo v kategorii žen v celkovém pořadí 
Světového poháru, dvě zlaté z Mistrovství světa 
juniorů a čtyři tituly žákovských světových 
šampionů FIS hovoří za vše. Vlastní ples se 
opravdu vydařil, což lze dokladovat citátem 
z facebooku, který tam umístil jeden ze 
slovenských účastníků: „Práve som sa navrátil 
z najkrajšieho plesu na svete“.
Co nového a specifického se objevuje v plá-
nech na rok 2010?
Plánujeme účast na tradičních akcích, ale objevují 
se i exotické závody, jako je juniorské MS 
v Íránu, kde bude bojovat o medaile i Lukáš 
Kolouch. Chceme také opakovat účast v Japon-
sku, kam se poprvé podívají i naši nadějní žáci, 
včetně závodníků TJ Slovan. Bude to pro ně 
skvělá motivace.

Všem trávařům, stejně jako všem sportovcům 
přejeme v roce 2010 hodně skvělých výsledků 
a nehynoucí elán, všem sportovním fandům 
a dobrým lidem pak spoustu osobních úspěchů 
a hodně životní radosti. 

Lukáš Kolouch
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Fotbalisté v zimě
nezahálejí...

Rámcový program činnosti
Klubu českých turistů na rok 2010

Hokejisté nadále zůstávají
v kurzu nejvyšším

Mládežnický volejbal úspěšný

S rokem 2009 se rozloučili fotbalisté už začátkem 
listopadu. Jejich výsledky nejsou špatné (viz 
MTZ prosinec 2009), i proto hodnocení formou 
závěrečného večírku se mohlo odvíjet zcela 
spontánně a vesele.

Nejlepšími fotbalisty roku 2009 byli vyhlá-
šeni:
Jiří Strouhal kategorie Hráč roku
Zdeněk Fikr ml. kategorie Junior roku
Jaromír Štaffa kategorie Trenér roku

Lze očekávat, že právě tato jména najdete v no-
minacích na Sportovce města 2009.

Na fotbalisty se po radostném bilancování usmálo 
měsíční volno, v prosinci již byla zahájena tvrdá 
zimní příprava včetně prvních halových turnajů 
mládežnických kategorií. Vždyť získat dostateč-
nou fyzickou odolnost pro jaro nebude nic snad-
ného. Management oddílu vytvořil nový model 
a proporce zimní přípravy (turnaj v Mohelnici). 
Na ní pak bude záležet výsledek jara.

Hokejová soutěž se přehoupla do druhé poloviny 
své základní části. Herní systém dovoluje 
zbytečně nebláznit, naopak v klidu zkoušet 
možné varianty sestavy (s ohledem na nemocné, 
vyloučené, uražené, váhající či pouhé ztráty 
formy).
Do druhé části play-off se fakticky dostanou 
všechny celky, záležet bude pouze na umístění po 
prvé půlce.
I z toho vycházejí Třebovští, neboť nemíní zůstat 
nic dlužni své pověsti a závazku z titulu loňského 
šampióna.

V příštích dvou měsících bude nutné, aby hráči 
stupňovali formu, než bude možné dosáhnout 
podobného úspěchu jako v sezoně 2008/2009.

KLM
Průběžné pořadí: 3. místo 29 bodů
KLJ
*junioři dosud vyhráli pouze jediný duel se 
svými soupeři, což se odrazilo i ve skutečnosti, že 
hráči nejsou aktuálně nasazováni (výjimky jsou 
spíše jednotlivé, způsobené nedostatkem hráčů) 
v celku dospělých.
Průběžná tabulka: 9. místo 3 body
KLD
*druhá prohra v soutěži znamenala pro morav-
skotřebovské dorostence propad v tabulce
Průběžná tabulka: 4. místo 18 bodů
Podrobné výsledky hokejových zápasů najdete na 
http://www.hcslovan.com/web/

Sezóna 2009-2010 začala pro mládežnické 
kategorie TJ Slovan letním týdenním soustředě-
ním v Horním Bradle v srpnu. Zúčastnilo se 
40 dětí. „Po celou dobu bylo nádherné letní 
počasí, takže jsme si užili jak ranních výběhů do 
lesa, tak koupání v bazénu. Mezitím jsme 
absolvovali 2-3 tréninky,“ hodnotí jedna z tre-
nérek a organizátorek Hana Vávrová.

„Hned první zářijový víkend začaly krajské 
soutěže. Z 6 mládežnických kategorií obsazujeme 
po jednom družstvu soutěž přehazované (ročník 
1999 a mladší), přípravky (ročník 1997 a mladší), 
mladší žákyně (ročník 1996 a mladší), starší 
žákyně (hráčky od 1.9. 1994 a mladší), kadetky 
(hráčky od 1.9. 1992)“. Dle vyjádření hlavní 
garantky mládežnického volejbalu je dosavadní 
průběh více než potěšitelný a nadějný. Posuďte 
sami.
Soutěž v přehazované probíhá ve dvou skupi-
nách po 12 družstvech. Děvčata hrají ve čtyřkách 
na hřišti 7x7 m se sítí ve výšce 200 cm. První 
kolo jsme odehráli v Moravské Třebové a skon-
čili na pěkném 8. místě, přičemž některá děvčata 
odehrála vůbec svoje první zápasy v „přehazce“. 

Soutěž přípravky se hraje také na hřišti 7x7 m 
ve čtyřkách, ale již volejbalovým způsobem. 
Družstvo přípravky si v prvním kole vybojovalo 
účast v první skupině a v té vydrželo po celou 
podzimní část soutěže. 
Družstvo mladších žákyň obsadilo na podzim 
1. místo, přičemž prohrálo pouze dva zápasy se 
stálými rivaly – Poličkou a Lanškrounem. Téměř 
všechny mladší žákyně nastupují také v soutěži 
starších žákyň. 
Starší žákyně absolvovaly podzimní část soutěže 
bez ztráty jediného zápasu. Postoupily tedy tímto 
do první skupiny, kde se ve 4 turnajích rozhodne 
o konečném umístění jednotlivých družstev. 
Soupeřky zatím nejsou zcela známy, protože 
vzhledem k velké nemocnosti nemají družstva 
dohrané všechny zápasy. 
Kadetky vstoupily do letošního ročníku stejně 
úspěšně jako všechna mladší družstva. Nejtěžším 
soupeřem je pro naše děvčata družstvo Poličky, 
kde dokázaly ztratit vedení v zápasu 2:0 a prohrát 
3:2. Ve druhém zápase již zlepšeným výkonem 
nedaly soupeřkám šanci a zvítězily 3:0. 
Podzimní výsledky mladých volejbalistek jsou 
zatím velice slibné pro další průběh soutěží. 
„Zejména bychom chtěli udržet umístění starších 
žaček a postoupit na přebor ČR. Nakonec 
bychom chtěli pozvat do našich řad děti všech 
věkových kategorií, které mají zájem sportovat 
a vyzkoušet si hru zvanou volejbal. Tréninky 
mládeže probíhají pravidelně v tělocvičně Střední 
integrované školy na Tylově ulici ve středu od 
18.00 hodin a v pátek od 16.00 hodin,“ 
zhodnotila konec roku HanaVávrová.

Další informace najdete na: http://www.cvf.cz/
souteze.php?action=folders&id=568

(red. kráceno)

Leden
  1. Novoroční vycházka (P)
  8. Výroční členská schůze (L/P)
16. Na Drahankách Přes Skalky (L/P)
30./31. Přejezd Žďárských vrchů – Polička (L)
28./31. Čochtanské zimní dobrodružství (L/P)

Únor
13. Hřebečovským hřebenem (L/P)
27. Přes Kozlovský vrch (L/P)

Březen
  6. DP Hledání Stromoucha (P)
13. DP Jarní přírodou – Jaroměřice (P)
20. Zahájení jarní sezóny – Ústí n. Orl. (P)
27. Zahájení cyklosezóny do Hoštejna ©

Duben
  3. Značení vandrovních tras (P)
10. DP Vandr skrz Maló Hanó (P,C)
17. Sjezd řeky Moravy z Moravičan (V)
24. Sjezd řeky Svitavy z Blanska (V)
25. Údolím Třebůvky na kole ©

Květen
  1. Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka 

(C)
7./9. Květnové putování Povodím Lužnice 

(P,V,C)
22. DP Putování za Třebovským kohoutem 

(C/P)

Červen
11./13. Na slovenské hory  - Roháče a Choč 

(P)
18./20. Setkání cykloturistů na Kadově (C)
26. Cyklobusem na Litomyšlsko (C)

Červenec
  3./11. Vodácký tábor mládeže (V)

Srpen
  7. Letní sraz turistů Polička (P)
15./22. Cykloputování Slováckem ©

Září
11. DP Lanškrounská kopa (P/C)
16./19. Okresní zájezd – Krušné hory – západ 

(P)
25./28. Družební zájezd do Banské Štiavnice 

(P/V)

Říjen
  2. Na Biskupické kalíšek (C)
16. Do Čech pod Kosířem (P)
28. Po hřebeni Orlických hor (P)

Listopad
13. Bojíte se strašidel? – hra pro děti (P)
17. K hradům na Vysočině (P)
27. Za čertovským perníkem (P)

Prosinec
  4. DP Skobácké putování (P)
11. Přes Hušák (P)
26. Vánočními lesy přes Plánivou (P)

Každou 2. středu v měsíci se uskuteční schůzka 
členů v klubovně odboru od 19.00 hod. Akce 
budou podrobně rozpracované v měsíčních 
programech činnosti a aktuálně doplněné. 
Budou zasílané členů e-mailem, publikované 
v Moravskotřebovském Zpravodaji, ve vývěsní 
skříňce a na webových stránkách odboru – 
www.kctmt.webnode.cz. 
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Stolní tenisté v polovině sezóny roku 2009/2010
Stolní tenisté patří ve městě k nejstarším sportům, 
tomu odpovídá i každoroční aktivita nepočetné 
členské základny. Ale právě ta je zárukou 
odpovídajících výsledků. Nový ročník zahájili 
stolní tenisté v září, nyní jsou v polovině soutěží. 
Než zahájí druhá část, je zajímavé bilancovat. Jak 
dopadla?
Oddíl má v regionálních soutěžích celkem šest 
družstev.
A-mužstvo (divize) – Jaroslav Maděra, Milan 
Mrva, Miloš Kalandra, Jakub Ertl.
Mužstvo se po vlažném začátku rozehrálo 
k dobrým výkonům. V tabulce se nachází na 
10. místě, pouze s jednobodovou ztrátou na 
8. místo, které zajišťuje vyhnutí se případné 
baráži. Ve velkém stylu zahájil sezónu Maděra, 
který se dlouho držel v první desítce úspěšnosti 
divizních hráčů. Zdatně mu sekundoval Mrva, 
který se ukázal jako velká posila družstva.
B-mužstvo (krajská soutěž) – Patrik Zítka, Ivo 
Přichystal, Luboš Durák, Edward Palatka, Jiří 
Skácelík, Tomáš Riemer. Stávající 7. místo 
v krajské soutěži neodpovídá kvalitám hráčů. 
V družstvu chybí osobnost, která by v důležitých 
utkáních vzala odpovědnost na sebe a strhla tým 
k lepším výkonům. 

C-mužstvo (regionální přebor) – Tým v sesta-
vě Jiří Skácelík, Lubomír Grepl, Miroslav 
Muselík, Tomáš Riemer, Lubomír Růžička, 
Luděk Peša završil podzim na 1. místě v tabulce. 
Nejlepším hráčem je Skácelík, který v soutěži 
neprohrál zápas. Ostatní hráči nezůstávají o nic 
pozadu a podávají také výborné výkony, cílem je 
postup do krajské soutěže.

D-mužstvo (regionální přebor) – dosáhlo prů-
běžně na 12. místo v okresním přeboru. Družstvu 
nelze upřít bojovnost. Ke zkušeným oporám – 
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Pozvánka na zimní stadion
– leden 2010

Dospělí
10.01. 17.00 HC Slovan - HC Hlinsko
17.01. 17.00 HC Slovan - HC Choceň
24.01. 17.00 HC Slovan - HC Chotěboř
31.01. 17.00 HC Slovan - HC Světlá n/S.

Junioři
15.01. 20.00 HC Slovan - HC Polička
22.01. 20.00 HC Slovan - HC Litomyšl
30.01. 17.00 HC Slovan - HC Světlá n/S.

Dorost
09.01. 17.00 HC Slovan - HC Polička
23.01. 17.00 HC Slovan - HC Hlinsko
29.01. 17.00 HC Slovan - HC Skuteč

Cyklisté znovu startují...

Cyklisté se na ledě neztratili

– do nového roku vstupují s vítězstvím

Šance pro každého
Cyklisté si od kol dlouho neodpočinou. Letos 
již po jedenácté v řadě se uskuteční 

.
Sraz zájemců je na náměstí T. G. Masaryka 
u prodejny Bredy sport. Vyjížďka se usku-
teční v každém počasí (cca 20 km). 

cyklistické vítání nového roku 2009

Start 
v 13 hodin - 1. ledna 2009.

Již počtvrté se sjeli čeští cyklisté do Moravské 
Třebové, aby ukončili náročnou sezonu „relaxací 
a sportem“ a načerpali pozitivní myšlenky do 
nového roku. V sobotu 12. 12. se na zdejším 
zimním stadionu uskutečnil další ročník turnaje 
„Cyklisté na ledě“, který jeho organizátor D. Orá-
lek označuje za jakési neoficiální mistrovství ČR 
cyklistů v ledním hokeji.
Týmů bylo tentokrát o něco méně než v minulosti 
(podobný turnaj se uskutečnil nově též v Plzni), 
přesto bylo už od ranních hodin na co koukat. 
Na ledové ploše nechyběl ani jediný zdejší 
proficyklista Leopold König ml., účastník ne-
dávného mistrovství světa, třebaže posílil tým 
Lanškrouna. Všichni to vnímali bez problémů - 
vždyť tam jeho současná cyklistická kariéra 
začínala.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin a sváděly 
mezi sebou líté boje každý s každým. Jestliže 

skupina B byla velice vyrovnaná a skončila 
překvapivě na úkor několikanásobného vítěze 
(Dukla Brno) - do finále se dostal jeho přemoži-
tel, cyklisté z Hlinska, skupině A dominoval 
domácí tým. Ten se letos představil v silné 
sestavě a skvělé formě. Dostal se až do finále, 
v němž zcela exceloval. 
To bylo nejlepší poděkování organizátoru Dušanu 
Orálkovi, vždyť i jeho podíl na cyklistice ve 
městě je značný. S průběhem turnaje byl nadmíru 
spokojený: „Úroveň zápasů opět povýšila, je 
vidět, že cyklisté netrénují jen na kole. Dramatič-
nost a dobrá nálada nechyběly, to je důležité. 
Takže zase za rok...“.

Celkové pořadí:
, 2. CK Hlinsko, 

3. Dukla Brno, 4. Velmat Letovice, 5. Cyklo Fořt 
Lanškroun, 6. ODLO Olomouc

1. CK Slovan M.Třebová

Bohumil Holešovský, Miloš Kalandra, Ivo 
Krepl, se do soutěže zapojili hráči – Pavel 
Konečný a Martin Bělohlávek, který zatím sbírá 
hlavně zkušenosti. 
E-mužstvo (regionální soutěž) – 8. místo 
v okresní soutěži. Složení družstva je důkazem, 
že stolní tenis lze hrát v každém věku. Veteráni 
oddílu Václav Přichystal, Jindřich Peškar spo-
lečně s nastupující generací mladých David Kühr, 
Leonardo Tesolin, Dan Němeček, Viktor Fafilek 
tvoří tým, který se pohybuje ve středu tabulky. 
Platnými hráči týmu jsou také Miroslav Tichý 
a Eva Němečková, jediná hrající žena v oddíle. 
Žáci (krajská soutěž) – 7. místo v krajské 
soutěži. Hráči Leonardo Tesolin, Viktor Fafilek, 
Dan Němeček, Martin Šejnoha, Štěpán Janků, 
Pavel Aberle úspěšně rozvíjí základnu nejmlad-
ších talentů stolního tenisu. Oporami týmu jsou 
Tesolin a Fafilek. Obětavá práce trenérů Zdeňky 
Tesolinové a Richarda Vykydala je zárukou 
budoucnosti stolního tenisu v Mor. Třebové.

Veškerý výsledkový servis a informace o dění 
v oddíle najdete na internetové stránce:

www.pinecmt.estranky.cz.

(red. kráceno)


