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Na zámek letos za pány z Boskovic
do dob největšího rozkvětu
Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny
vstoupil obohacen o alchymistickou laboratoř.
I v letošní sezóně, která začne 28. 3., tu bude
něco nového. O tom i o dalších věcech jsme si
povídali s ředitelkou kulturních služeb města
Libuší Gruntovou.

jsou medailony pánů z Boskovic a vlámskou
tapiserii s vyobrazením Ifigenie na Tauridě. Expozice bude respektovat moderní trendy v oblasti
cestovního ruchu, bude interaktivní, přičemž
trvám na tom, aby si zachovala především svoji
historickou hodnotu. Pracuje na ní realizační tým,
který se na tvorbě expozice bude podílet ještě dva

Koncem března začne na zámku sezóna. Co
zajímavého letos návštěvníkům nabídne?
Turistická sezóna na zámku v Moravské Třebové
začíná v sobotu 28. 3. V tento den počínaje
10 hodinou se zámek otevře všem turistům,
ale i občanům města, kteří se chtějí přijít pobavit
a prohlédnout si zajímavé expozice, které jim
zámek v Moravské Třebové nabízí. Otevřena pro
ně bude Středověká mučírna, Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny, Selská jizba a Měšťanský
životní styl. Na nádvoří diváci mezi 10 a 16 hodinou uvidí dobová řemesla jako kováře, dráteníka,
svíčkáře či kovotepce. Pro labužníky je připravena staročeská krčma, která nabídne spoustu rozmanitých pochutin, mezi nimiž nalezneme boží
milosti, cmundu, pagáčky anebo staročeské zelňáky. Diváci budou mít možnost po celý den
sledovat doprovodný program. Uvidí alchymistu
se sochou Golema, který předvede svá umění
a kouzla ve spolupráci s diváky, dále zakusí praktiky tortury a seznámí se s ukázkami útrpného
práva, budou účastni výcviku a jezdeckým
dovednostem středověkého rytíře na koni, budou
si moci vyzkoušet střelbu z luku či kuše, mohou
si zasoutěžit v hodu kopím na kance. Pro děti
jsou připraveny pohádky, divadlo na chůdách
anebo svezení na rytířském koni. Zájemcům z řad
diváků předpoví tajemná kartářka jejich osud. Po
celý den bude na nádvoří moravskotřebovského
zámku znít středověká a renesanční hudba.
Pokud se nemýlím, tak na letošek připravujete
i novou expozici. Co bude na ní k vidění?
V této chvíli skutečně připravujeme pro zámek
v Moravské Třebové další novou expozici. Ta se
bude věnovat období nejintenzivnějšího rozkvětu
města, tedy období renesance a zahrnovat bude
nejcennější historické renesanční památky jako

měsíce. Slavnostní otevření nové expozice, která
bude propojená se stávající expozicí o měšťanském životním stylu, plánujeme na červen letošního roku, kdy jsou nájezdy turistů za památkami
největší. Expozice ponese název Poklady Moravské Třebové, který se jeví vzhledem k vystaveným historickým předmětům jako nejvýstižnější
a se kterým se diváci již mohli seznámit na výstavě v Lobkovickém paláci v Praze v loňském roce.
Budou i letos noční prohlídky zámku? Pokud
ano, tak kdy?
V loňském roce jsme sérii nočních prohlídek
zahájili a popravdě řečeno jsme tak obrovský
zájem nečekali, a to i přes pokročilou noční hodinu především od rodin s dětmi. V nočních prohlídkách budeme po oba prázdninové měsíce
každou sobotu pokračovat.
Plánujete i nějaké doprovodné programy na
zámku?
Dění na zámku bychom rádi oživili nejrůznějšími
doprovodnými víkendovými programy alespoň
v období letních prázdnin. Rádi bychom tento

prostor co nejvíce zatraktivnili a otevřeli co největšímu publiku. Plánujeme divadelní představení v plenéru, koncerty, šermířská vystoupení,
festivaly. Vše ale závisí na financích, bez nichž
se realizace těchto aktivit neobejde. Rádi bychom
využili potenciálu místního ochotnického souboru a do těchto aktivit jeho členy rovněž zapojili.
Mám představu, že by mohli dělat v rámci prohlídek doprovodné pohádkové postavičky, které by
ztvárnily jednoduché scénky.
Chystáte v letošním roce také programy pro
školy, seniory nebo pro rodiče s dětmi?
Programy pro školy mají v repertoáru kulturní
služby již třetím rokem. Zámek v Moravské Třebové je cílem mnoha školních výletů, kromě
prohlídek školám nabízíme i doprovodný program – ukázky útrpného práva, šermířské či
hudební výstupy a podobně. Pokud stejný zájem
projeví i senioři, jsme schopni jim ušít program
na míru. Pro rodiny s dětmi připravujeme výše
jmenované aktivity v rámci víkendových vystoupení a nočních prohlídek.
Program je víc než bohatý. Bude otevřena
Zámecká kavárna, aby měli návštěvníci, kde
načerpat nové síly?
Součástí realizovaného záměru s cílem oživit
zámek bylo i otevření Zámecké kavárny. Ta si
našla své místo v prostorách Magdalenina sálu na
zámku a v provozu bude již třetím rokem. Kavárna by měla být návštěvníkům k dispozici minimálně po dobu otevření zámeckých expozic, tedy
od dubna do října denně mimo pondělí, kdy je
zavírací den, a to od 10 do 16, v létě do 17 hodin.
Pokud bude dohoda s provozovatelem stejná,
kavárna bude otevřená až do večerních hodin. Ke
kavárně patří také zahrádka, která je vyhledávaná
především rodiči s dětmi, protože nemusí mít
strach z projíždějících aut. Navíc rodiče s dětmi
využívají další doplňkovou službu v areálu zámku, kterou je dětské hřiště.
A kdy má zámek otevřeno?
Otevírací doba zámku je od dubna do října mimo
pondělí denně od 10 do 16 hodin, v létě do
17 hodin, v případě většího zájmu počítáme
s prodloužením otevírací doby. Noční prohlídky
v období prázdnin budou vždy v sobotu od 22 do
24 hodin.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Oznámení Městského úřadu
Moravská Třebová
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje
záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:
- pozemek parc.č. st. 548/2 o výměře 16 m2,
kultura zastavěná plocha
- pozemek parc.č. st. 569/2 o výměře 17 m2,
kultura zastavěná plocha
- pozemek parc.č. 3300/38 o výměře 14 m2,
kultura ostatní plocha
- pozemek parc.č. 3300/40 o výměře 21 m2,
kultura ostatní plocha
- pozemek parc.č. 3340/80 o výměře 77 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/81 o výměře 15 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/82 o výměře 20 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/84 o výměře 13 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/85 o výměře 18 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/87 o výměře 2 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/88 o výměře 87 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3340/90 o výměře 82 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3366/31 o výměře 28 m2,
kultura orná půda
- pozemek parc.č. 3366/33 o výměře 73 m2,
kultura ostatní plocha
- pozemek parc.č. 3366/35 o výměře 8 m2,
kultura ostatní plocha
- pozemek parc.č. 3366/36 o výměře 77 m2,
kultura ostatní plocha
- pozemek parc.č. 3366/38 o výměře 4 m2,
kultura zahrada
- pozemek parc.č. 3366/39 o výměře 73 m2,
kultura zahrada
vše v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov
u Moravské Třebové.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady
města Moravská Třebová č. 1966/R/090209.
Oznámení Městského úřadu v Moravské
Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů. V Moravské
Třebové dne 11. 2. 2009.
Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje
záměr města Moravská Třebová prodat nemovitosti:
- Část pozemku parc.č. 2013/1 (cca 20 m2)
o celkové výměře 2.775 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, část Předměstí,
ul. Mánesova.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady
města Moravská Třebová č. 1967/R/090209
- Část pozemku parc.č. 845/2 o celkové výměře 635 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady
města Moravská Třebová č. 1968/R/090209.
Oznámení Městského úřadu v Moravské
Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů.
- Pozemek parc. č. 845/1 o celkové výměře
204 m2, kultura zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Olomoucká.
Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady
města Moravská Třebová č. 1969/R/090209
V Moravské Třebové dne 11. 2. 2009.
Vyvěšeno dne 16. 2. 2009. Lhůta dle zákona
do 3. 3. 2009.
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Výměny řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že stále probíhají
povinné výměny řidičských průkazů. Do konce
roku 2010 by měly být vyměněny řidičské
průkazy vydávané v období od roku 1993 do
roku 2000, následně potom do konce roku 2013
řidičské průkazy vydané do 30. 4. 2004. Zkontrolujte si své doklady, a pokud ještě nevlastníte
řidičský průkaz v podobě plastové karty, neotálejte s výměnou. Výměna je bez poplatku, je
třeba dostavit na odbor dopravy se starým
řidičským průkazem, jednou fotografií a u přepážky vypsat Žádost o výměnu řidičského průkazu. Lhůta pro vyhotovení a vyzvednutí nového řidičského průkazu (a zároveň výměnu za
starý ŘP) je 20 dní.
Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Úterý: 08:00 – 11:30, 12:00 – 14:30
Středa: 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 11:30, 12:00 – 14:30
Pátek: zavřeno
Odbor dopravy MěÚ
Řidičský průkaz – typ 4
Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného
papíru o rozměrech
papírového jádra
74x105 mm. Řidičský průkaz může obsahovat

nevýrazný státní znak. Vydáván v období:
1993–1996. Výměna do 31. 12. 2010.
Řidičský průkaz – typ 5
Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru
o rozměrech papírového jádra 68x99
mm (normalizovaná
velikost ID2). Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed)
v laminování překrývá fotografii vlevo dole. Vydáván v období
1996–2000. Výměna do 31. 12. 2010.
Řidičský průkaz – typ 6
Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru
o rozměrech papírového jádra 68x99 mm (normalizovaná velikost
ID2). Kulatý hologram (s nápisem CZ
uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.
Vydáván v období: od 1. 1. 2001 do 30. 4.
2004. Výměna do 31. 12. 2013.
Rozhodující pro výměnu je datum vydání
řidičského průkazu, nikoliv jeho typ!

Z jednání zastupitelstva města ze dne 2. 2. 2009
Zastupitelstvo města schvaluje:
• Novou cenu stočného pro rok 2009 ve výši
28,00 Kč s DPH.
• Podání žádosti o finanční podporu ze státního
rozpočtu v rámci dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho
důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce
2009 ve výši 200.000,- Kč a současně schvaluje
finanční spoluúčast města Moravská Třebová ve
výši 69.563,- Kč.
• Zapojení města Moravská Třebová do projektu
implementace eGovernmentu v území a to včetně finančního podílu města při jeho realizaci.
• Uzavření smlouvy o přípravě a realizaci postupové mistrovské soutěže – Oblastního kola mažoretek ČR se Svazem mažoretek ČR. Soutěž je
plánována na 9. 5. 2009 a jedná se o jednodenní
akci. Smlouva bude uzavřena podle § 51 a násl.
Občanského zákoníku. Touto smlouvou město
Moravská Třebová přebírá záštitu nad touto sou-

těží a poskytne dohodnuté finanční prostředky
schválené v rozpočtu města pro rok 2009 na
tuto akci. Oblastní kolo mažoretek v Moravské
Třebové uspořádá SPKD Boršov ve spolupráci
s agenturou Arnika. Město na tuto akci vyčlení do
rozpočtu na rok 2009 částku 94.900 Kč.
• Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci s městem Budišov nad Budišovkou
podle předloženého návrhu.
• Poskytnutí mimořádného členského příspěvku
města Moravská Třebová ve výši 100.000,- Kč
v roce 2009 svazku obcí Českomoravské
pomezí.
Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas:
• Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny
na parcele č. 4680 v katastrálním území Boršov
firmou PROFIT ENERGY s.r.o. nám. 14. října
1307/2 150 00 Praha 5.
Úplné znění usnesení zastupitelstva města je
k dispozici na sekretariátě starosty na MěÚ.

Komunální odpad
JAK SE DORUČUJÍ PÍSEMNOSTI
Mnoho lidí si myslí, že když nechají ležet na poště
úřední dopis s modrým pruhem, tak na ně žádný
úředník nemůže. Dovolte, abychom Vás vyvedli
z omylu. V případě písemností, které se týkají
komunálního odpadu, se
doručování provádí
následujícím způsobem:
v okamžiku, kdy úřední
obálka s modrým pruhem opustí kancelář a
směřuje poštou k adresátovi, poštovní úřednice provede potřebné úkony
k předání dopisu. Jestliže adresáta nezastihne
v místě bydliště, nechá dopis na poště uložený
15 dní a do adresátovy schránky vloží výzvu
k vyzvednutí dopisu. Pokud si adresát písemnost ve
lhůtě nevyzvedne, putuje dopis zpět na odbor
majetku a KH. Mylně si spousta lidí myslí, že se tak
dopisu jednou pro vždy zbavili. Opak je pravdou.
Pro nás je podle zákona 337/1992 Sb. písemnost
doručená a adresát se nedozví, co jsme mu úřed-

ním dopisem chtěli sdělit (tento způsob doručení se
nazývá náhradním způsobem doručení). Obálka
s modrým pruhem obsahuje Poučení, kterému lidé
nevěnují mnoho pozornosti. Je tam dále napsáno,
že odepře-li adresát bezdůvodně písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno. A jak doručujeme těm, kteří se v místě trvalého bydliště nezdržují? V lepším případě u nás
zanechá kontaktní adresu a v tom druhém necháme
oznámení o uložení úřední písemnosti vyvěsit na
úřední desku, která se nachází na ulici Olomoucké
naproti Městskému úřadu. Současně písemnost
zveřejníme i na elektronické úřední desce. Po patnácti dnech, kdy oznámení viselo na úřední desce
je písemnost doručená a my můžeme činit další
kroky k vybrání či vymožení poplatku. Není tedy
způsob, jak se doručení vyhnout.
Upozorňujeme občany města, že splatnost
poplatku za komunální odpad je 31. 3. 2009.
Odbor majetku města a komunálního
hospodářství
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Za vodu zaplatíme v letošním roce více
Obyvatelé Moravské Třebové zaplatí v letošním
roce za pitnou vodu a odvádění odpadních vod
více. Vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve spolupráci s provozovatelem,
VHOS, a.s. Moravská Třebová, upravují ceny
vodného a stočného.

Hlavními důvody pro úpravu ceny je vývoj inflace, cen vstupních surovin, energií a služeb.
Významným vlivem je i snížení spotřeby vody
u některých spotřebitelů. To se promítá nejen do
objemu prostředků nutných na provoz a zajištění
funkcí systémů, ale například i do snížení objemu
nájemného jako příjmu vlastníků infrastruktury,
tedy města Moravská Třebová a Svazku obcí
Skupinového vodovodu. Dalším důvodem pro
navýšení ceny je zvýšení potřeby finančních prostředků pro nutnou a zákonem požadovanou
modernizaci a obnovu vodovodních a kanalizačních systémů. „Cena vodného byla na jednání
zájmového sdružení právnických osob Skupinový
vodovod Moravská Třebová odsouhlasena ve výši
28 Kč s DPH,“ informoval starosta města Josef
Ošťádal. Lidé odebírající pitnou vodu z veřejného
vodovodu a vypouštějící odpadní vody do veřejné
kanalizace zaplatí za jeden m3 /(1.000 litrů) vodného a stočného celkem 56 korun. V minulém
roce byla cena za „kubík“ vodného a stočného
49,90 Kč.
„V praxi to znamená, že průměrná čtyřčlenná
rodina zaplatí za vodné a stočné v roce 2009 asi
o 900 korun více než dosud," sdělil ekonomický
ředitel společnosti VHOS, a.s. ing. Jan Šimon, za
předpokladu, že průměrná denní spotřeba vody
na obyvatele na Moravskotřebovsku je nyní 100

litrů na osobu a den. Úpravou nájemného v ceně
stočného získá město Moravská Třebová přes
deset milionů korun, tedy o jeden milion tři sta
tisíc korun více než v roce 2008.
„Takto vytvořené finanční zdroje chceme použít
na úhradu části nákladů nejnáročnějšího projektu
města, kterým je projekt Odkanalizování Udánek,
Sušic, Boršova, Anenského Údolí a modernizace
čistírny odpadních vod. V současné době je
dokončena projektová dokumentace pro stavební
povolení. Výběrové řízení na dodavatele bude
zahájeno v květnu letošního roku. Samotné práce
začnou v září,“ řekl starosta města. Rozpočet
tohoto projektu je 392 miliony korun, město požádalo o dotaci na realizaci z Operačního programu
Životní prostředí. „Z evropských fondů máme
přislíbeno 235 milionů korun a ze státního rozpočtu 14 milionů. Jednáme také o poskytnutí
půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši cca 28 milionů korun. Město investuje
z vlastních zdrojů 115 milionů, předpokládáme
však uplatnění DPH na vstupu ve výši 62 miliony
Kč. Takže skutečné náklady města na realizaci
projektu budou asi 53 miliony korun,“ sdělil
Josef Ošťádal.
Důvodem pro přípravu tohoto projektu je závazek
České republiky zajistit odkanalizování obcí nad
dva tisíce obyvatel do roku 2010. Celý projekt je
připravován tak, aby spoluúčast města byla co
nejnižší. “Dalším argumentem pro navýšení ceny
vodného a stočného je nezbytnost financování
oprav z vytvářeného plánu obnovy kanalizační sítě
na dobu deseti let, který byl zpracován
a kterým se bude muset město v následných letech
řídit,“ informoval starosta a dodal: „Navýšení ceny
stočného koresponduje také se zvýšením cen jiných
zdrojů energií od začátku roku.“
Mezi jednotlivými regiony i v rámci krajů však
existují obrovské cenové rozdíly. Například v Pardubicích zaplatí lidé za vodné a stočné 63,14, tedy
o 9,97 koruny více než v minulém roce. Vodu
budou zdražovat i další vodárenské společnosti
Pardubického kraje. V Chrudimi přijde od ledna
kubík na 67,49. Naopak v Poličce se bude oproti
současným 54,80 Kč za kubík platit asi o šest
korun více. Obyvatelé Svitav dají ze svého rodinného rozpočtu skoro o pět procent více než v minulém roce. Kubík vody je bude stát 51,86 korun.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

V Boršově vyroste sluneční elektrárna
Zastupitelé města na svém zasedání dne 2. února
souhlasili se záměrem výstavby fotovoltaické
elektrárny na území Boršova firmou PROFIT
ENERGY s.r.o.
„Tato společnost v případě našeho souhlasu nabízí městu další spolupráci. Jako například přípravu a vypracování změn územního plánu, vyprojektování a realizaci vlastních FV systémů na
střechách obecních budov s dotací 40%, zateplování fasád a oken obecních budov s dotací až
90% a další. Stejnou pomoc nabízí i občanům ve
městě,“ řekl starosta města Josef Ošťádal a dodal:
„Neméně důležitým faktem pro souhlasné vyjádření je také fakt, že majitelka pozemku je členkou
společnosti Profit Energy. Problémová jednání
a následné časté nedohody mezi majiteli pozemků
a investory, která jsou velice častá, v tomto případě odpadají.“
Fotovoltaika (FV) je jeden z nejdynamičtěji se
rozvíjejících průmyslových odvětí ve světě.
Průměrný roční nárůst od roku 1990 je 15%.
V České republice je každoroční nárůst kapacity
výroby okolo 250%. Elektřina vyrobená za pomocí fotovoltaických systémů je absolutně nejčistější energie, kterou je schopen člověk vyrobit.
Neprodukuje žádné škodlivé látky do ovzduší,
jako tepelné elektrárny, neprodukuje hluk, jako
větrné elektrárny a v neposlední řadě nepotřebuje
složitou údržbu jako hydroelektrárny, nebo atomová energie. Po celou dobu životnosti, která je
u fotovoltaických panelů asi třicet let, vyžadují

FV systémy minimální údržbu. Po skončení
životnosti FV elektrárny je možno ji s malými
náklady demontovat a recyklovat – vzniká netoxický a snadno likvidovatelný odpad (sklo a kov).
Území pod FV elektrárnou je stále zemědělskou
půdou a nevyjímá se ze zemědělského půdního
fondu a jako se zemědělskou půdou se s ní i zachází (spásání domácími zvířaty či kosení).
Firma PROFIT ENERGY s.r.o. postavila společ-

ně s německým partnerem na zakázku tři sluneční
elektrárny ve Španělsku a v současné době má
v různých stádiích rozpracovanosti čtyři vlastní
projekty výstavby FV elektrárny a to ve Smiřicích, Luňanech, Třebíči a Ralsku.
Podobný projekt sluneční elektrárny se také staví
v současné době v areálu zemědělské společnosti
Agro v Kunčině.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Moravská Třebová
– skokan roku 2008
Město Moravská Třebová se v prestižní soutěži o nejatraktivnější místo České republiky
roku 2008 umístilo v desítce nejhezčích míst
z 396 přihlášených.
Ve čtvrtek 5. února na veletrhu Holiday
World v pražském divadle Pyramida Goja
Music Hall převzal starosta města Moravská
Třebová Josef Ošťádal certifikát za 9. místo
ve čtenářské anketě „ Nejatraktivnější místo
České republiky v roce 2008“ od časopisu
Travel in the Czech Republic. Do soutěže se
třebovští přihlásili v minulém roce poprvé.
„Pořadatelé nám udělili titul skokan roku.
Z ocenění máme velkou radost, protože je to
důkaz toho, že se Moravská Třebová dostává
stále více do podvědomí lidí v celé republice,“ říká spokojeně Josef Ošťádal.

Moravská Třebová svým umístěním předčila
taková města jako jsou Kroměříž, Karlovy
Vary, Písek nebo Brno.
Čtenáři magazínu Travel in the Czech Republic měli možnost hlasovat pro jednotlivá
města od září do ledna letošního roku. Na
jednom anketním lístku mohl každý hlasující
označit svá tři nejoblíbenější místa (1. - 3.
místo). Celkové umístění se sestavovalo součtem bodů za první, druhá a třetí místa, přičemž za první místo se přidělovaly tři body,
za druhé dva a umístění na třetím místě znamenalo bod jeden.
S dnem uzávěrky do redakce dorazily hlasy
od 2955 čtenářů. Na anketních lístcích se
objevilo celkem 396 obcí a měst z celé
České republiky. Na prvních třech místech se
v anketě umístila Litomyšl, hlavní město
Praha a Třeboň.
Pořadí dvaceti nejatraktivnějších měst České
republiky:
1. LITOMYŠL
2. PRAHA
3. TŘEBOŇ
4. ČESKÝ KRUMLOV
5. KUTNÁ HORA
6. POLIČKA
7. TELČ
8. JINDŘICHŮV HRADEC
9. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. OLOMOUC
11. LUHAČOVICE
12. HRADEC KRÁLOVÉ
13. LEDNICE & VALTICE
14. PÍSEK
15. KROMĚŘÍŽ
16. TÁBOR
17. BRNO, atd.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Na lince 156 – městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP
Provozní doba: nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00
do19:00 hod.

chranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Dále pak strážníci spolupracovali v jednom
případech s RZS a v dalších pěti případech
s Policií ČR. Dalších pět případů předali strážníci městské policie k šetření OO PČR M. Třebová.

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v měsíci lednu přijali a řešili celkem 81 telefonických a ústních oznámení od občanů. Při pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo zjištěno
a řešeno 10 dalších nedostatků, které trápily
nejen občany našeho města a ztěžovaly nám
běžný denní život v našem městě. Ve třech případech byl realizován odchyt toulavých psů, z nichž
dva se podařilo opět navrátit svým pánům a jeden
byl převezen strážníky městské policie do Zá-

!!!Upozornění!!!
Městská policie v jarních měsících provede
opakovanou kontrolu zaměřenou na odstavená stará, mnohdy i nepojízdná vozidla, která
hyzdí vzhled našeho města a zabírají místa
určená k parkování, kterých je zejména
v centru města a na sídlišti Západní značný
nedostatek. Zákon o provozu na pozemních
komunikacích zakazuje odstavovat na dálnicích, silnicích a místních komunikacích,
kromě jiného, silniční vozidlo, které je trvale

Na lince 158 – Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732
nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondřej Vašíček, vedoucí
obvodního odd. ČR

Popíjel a řídil
Policejní hlídce se podařilo 24. 1. kolem 3:15 na
ulici 9. května v Moravské Třebové odhalit hříšného řidiče, který řídil vozidlo Ford Focus, přestože
mu byl Okresním soudem v Blansku uložen zákaz
řízení motorových vozidel. Navíc bylo provedenou
kontrolou zjištěno, že 26letý řidiči není držitelem
příslušného řidičského oprávnění a dechová zkouška hovořila za vše. Hodnota alkoholu v dechu překračovala hranici 2 promile. O hodinu později si
řidič na policejní služebně z rukou policistů převzal
sdělení podezření ze tří trestných činů najednou.
Z čekárny odešel bez mobilu
Ztrátu mobilního telefonu v hodnotě 1 tisíce korun
oznámil ve středu 28. 1. nešťastný majitel. Ten při
návštěvě zdravotního střediska v Moravské Třebové uschoval telefon do kapsy kabátu a bez dozoru
jej zanechal v čekárně pro pacienty. Příležitost dělá
divy. Situaci využil neznámý pachatel a mobil
ukradl. Případ je řešen jako přestupek proti majetku.
Řidič před jízdou popíjel
Nehoda se stala hodinu po půlnoci v sobotu 31. 1.
obci Staré Město. Čtyřiadvacetiletý řidič řídil pod
vlivem alkoholu osobní motorové vozidlo BMW
ve směru od obce Dětřichov. Při průjezdu levotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a havaroval mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Řidič a jeho spolujezdkyně utrpěli lehká zranění. O rok mladší spolujezdkyně byla z nemocnice po ošetření propuštěna do
domácího léčení. Řidič zůstává i nadále v péči lékařů. Dechová zkouška byla u řidiče s pozitivním
výsledkem. Ukázala hodnoty 1,40 promile alkoholu v dechu. Zda byl řidič pod vlivem omamných
a psychotropních látek, ukáže až provedený rozbor
krve. Škody na vozidle jsou odhadnuty na 30 tisíc
korun. Případ i nadále vyšetřují policisté ze skupiny dopravních nehod.
Pil před jízdou
Běžná silniční kontrola dne 2. 2. 2009 odhalila
protiprávní jednání, kterého se dopustil šestačtyřicetiletý řidič Škody Forman, když vůz řídil, aniž by
vlastnil příslušné řidičské oprávnění. Tyto skutečnosti odhalila policejní hlídka v M. Třebové na
ulici Svitavská kolem 16:20 dne 28. 1. 2009. Muž si
za toto jednání v průběhu 2. 2. 2009 vysloužil sdělení podezření ze spáchání trestného činu řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Zvíře nepřežilo střet s fábií
Na silnici I/35 u obce Moravská Třebové dne 4. 2.
kolem 17:45 vběhla do jízdní dráhy řidiči jedoucímu v osobním motorovém vozidle Škoda Fabia

srna. Řidič již střetu nedokázal zabránit. Usmrcené zvíře bylo předáno členovi mysliveckého sdružení v nedaleké obci Boršov. Škoda na vozidle je odhadnuta na 20 tisíc
korun.
Pátráme po kutilovi
Dne 4. 2. přišel oznámit na Obvodní oddělení
v Moravské Třebové smutný majitel motorové pily,
že mu byla odcizena z přístupné kůlny přiléhající
k domu na ulici Horní. Kromě pily si neznámý
pachatel přivlastnil kotoučovou pilu a tři sifony
pod umyvadlo. Po domácím kutilovi, který způsobil škody 4.800 korun, nyní policisté pátrají. Prozatím je případ veden jako přestupek proti majetku.
Bude-li škoda přesahovat 5 tisíc korun, bude řešena
jako trestný čin krádeže, za který hrozí pobyt ve
vězení.
Během chvíle přišel o vůz, doklady, peněženku...
Na sobotní návštěvu krytého bazénu dne 14. 2. jen
tak nezapomene 44letý muž z Moravské Třebové.
V době, kdy se věnoval sportu, mu neznámý pachatel vypáčil šatní skříňku a z ní odcizil krom peněženky s doklady, platební kartou a hodinkami
i klíče od vozidla Škoda Octavia. Bohužel, zaparkovaná octávie před místním bazénem zmizela
beze stopy. Okradený muž celou věc oznámil na
policii. Po vozidle Škoda Octavia registrační značky 7S30914 bylo policisty vyhlášeno celostátní
pátrání. Po zloději, který se svým jednáním dopustil v jedné chvíli tří trestných činů najednou, policisté pátrají. O jaké trestné činy jde? Krádež provedená vloupáním, neoprávněné držení platební
karty a neoprávněné užívání cizí věci. Škody jsou
odhadnuty na 517 tisíc korun. V případě, že policisté pachatele dopadnou, hrozí mu za jeho jednání až
dvouletý pobyt za mřížemi.

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

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské
Třebové bylo k 31. 1. 2009 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 912 občanů ČR
a 65 cizinců s povolením k trvalému pobytu
na území České republiky. Celkem je tedy
v Moravské Třebové evidováno k 31. 1. 2009
na trvalém pobytu 10 977 občanů.
Za měsíc leden se v Moravské Třebové narodilo 7 dětí, zemřelo 10 občanů, přistěhovalo
se 7 obyvatel a odstěhovalo 31 osob.

technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (registrační
značkou) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích. Při zjištění autovraku budou
strážníci postupovat podle zákona tak, že
provedou požadovanou dokumentaci a upozorní na tuto skutečnost vlastníka komunikace, který následně zašle výzvu k odstranění
autovraku jeho majiteli a ten má povinnost
do dvou měsíců od doručení výzvy vrak
odstranit. Pokud tak neučiní, může se stát, že
vrak odstraní a zlikviduje vlastník této komunikace na náklady vlastníka vraku.
Košíky obchodních domů
Strážníci městské policie již několikrát odstraňovali z pozemních komunikací v nočních hodinách
nákupní košíky obchodních domů v Moravské
Třebové. Tyto košíky, zejména v nočních hodinách nejčastěji pak na ulici Komenského a Brněnské, tvoří nebezpečnou překážku silničního
provozu.
V 00:30 hodin dne 8. 2. 2009 se situace opět
opakovala na ulici Brněnské, kde tentokrát celou
řadu vytrženou z boxu u prodejny Lidl, neznámí
vandalové postavili napříč vozovky. Strážníci si
košíků všimli na poslední chvíli. Řidič jedoucí
předepsanou rychlostí 50 km/h by neměl sebemenší šanci takové vozidlo zastavit.
Erotické služby
Dne 30. 1. 2008 v 16:10 hodin přijala hlídka
městské policie telefonické oznámení od ženy,
kterou ve vchodě bytovky na sídlišti Západní
oslovili dva muži s nabídkou erotických služeb
a pánského striptýzu. Žena se zalekla, ale duchapřítomně kontaktovala hlídku městské policie.
Strážníci po okamžitém příjezdu na uvedené
adrese nalezli dva muže odpovídající popisu,
který získali od oznamovatelky. Z poskytovatelů
erotických služeb se vyklubali zprostředkovatelé
nabízených služeb společnosti T- mobile, kteří si
pravděpodobně jen krátili dlouhou cestu po schodišti bytovky.
Nalezená taška
V nočních hodinách dne 25. 1. 2008 při hlídkové
činnosti nalezli strážníci městské policie na ulici
Brněnské na okraji vozovky ležet dámskou kabelku. Jelikož viditelnost byla minimální z důvodu
husté mlhy, strážníci nejdříve zkontrolovali okolí,
ale v dané lokalitě se nikdo nenacházel. Až při
bližším ohledání nalezené věci strážníci zjistili,
že majitelkou je žena ze Slovenska studující
v Ostravě. Vzhledem k bohatému obsahu kabelky, ke kterému patřil i mobilní telefon nešťastné
ženy, se podařilo strážníkům hned druhý den
majitelku kontaktovat a ta si své věci s doklady
mohla vyzvednout.
Podnapilý řidič
Dne 24. 1. 2008 při kontrolní činnosti na ulici
9. května před provozovnou Duku Duku, spatřila
hlídka městské policie v 03:15 hodin automobil,
který se v křižovatce ulic 9. května a K.Čapka
otočil smykem a zaparkoval před uvedenou provozovnou. Jelikož se jízda řidiče a jeho následná
chůze zdály strážníkům městské policie nejisté,
hlídka muže zastavila a vyzvala k orientační
dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, ve
které byla naměřena hodnota více než 2 promile.
Dále bylo zjištěno, že muži byl vysloven zákaz
řízení motorových vozidel. Jelikož bylo důvodné
podezření na spáchání hned dvou trestných činů,
převezla hlídka městské policie tohoto jedince
k dalšímu šetření na OO Policie ČR v Moravské
Třebové.
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Nové občanské sdružení Duhový Labyrint
Před krátkou dobou vzniklo v našem městě nové
občanské sdružení Duhový Labyrint. Jeho činnost se teprve rozjíždí a v současné době probíhají úpravy v prostorech zapůjčených městským
úřadem, v 1. patře bývalé Latinské školy (dvě
místnosti napravo od schodiště), kde bude toto
sdružení sídlit.
Sdružení se Vám již představilo zorganizováním
několika akcí – byly to dva semináře orientálních
tanců pod vedením lektorek ze Svitav, předvánoční světelný labyrint na náměstí, posezení
s betlémským světlem v labyrintu v Latince, již
probíhající cvičení čchi kung a začátkem března
víkendový seminář pro ženy v Oucmanicích.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se našich akcí
zúčastnili a zveme Vás na další: cvičení čchi
kung (pravidelně každý týden ve čtvrtek od
18.30 do 19.30 hod.) a na počátku dubna se
můžete zúčastnit semináře afrických tanců
pod vedením lektorky K. Hodkové z Pardubic,
která je momentálně na studijním pobytu v Africe. Tento seminář se uskuteční 4. 4. od 16.00
do 19.00 hod. a je určen jak pro ženy, tak i pro
muže.
Připravujeme také otevření klubu pro děti
a mládež, kde chceme vytvořit prostor pro setká-

Úspěšný veletrh Holiday
World 2009 v Praze
Ve dnech 5. – 8. 2. 2009 proběhl v Praze další
ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World,
na kterém se úspěšně představilo také Českomoravské pomezí. Tato turistická oblast se prezentovala v rámci společné expozice Východních
Čech a už první den bylo Českomoravské pomezí
na veletrhu vidět.
Destinační společnost Východní Čechy totiž
vyhlásila region na pomezí Čech a Moravy turistickou oblastí roku 2009 a pražský veletrh se stal
ideální příležitostí pro slavnostní představení
nové propagační brožury s názvem „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“, kterou
právě destinační společnost v minulých dnech
vydala.
Výrazného úspěchu dosáhla města Českomoravského pomezí také v anketě o nejatraktivnější
místo v České republice. Výsledky čtenářské
ankety, kterou minulý rok na podzim vyhlásil
časopis Travel in the Czech Republic, byly zveřejněny v divadle Pyramida na pražském výstavišti. Během slavnostního podvečera bylo vyhlášeno celkem dvacet nejatraktivnějších obcí, měst
a oblastí z celé České republiky. Města Českomoravského pomezí zabodovala, když hned tři
z nich se umístila v první desítce nejoblíbenějších
lokalit. A jaké tedy byly výsledky? Moravská
Třebová skončila na devátém místě, Polička pak
obsadila příčku šestou. Největšího úspěchu
dosáhla Litomyšl, která celou anketu vyhrála
a čeští i zahraniční čtenáři časopisu ji tak zvolili
nejatraktivnějším místem České republiky.
Ing. Jiří Zámečník,
marketingový manažer cestovního ruchu

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Broker Consulting hledá flexibilní a komunikativní lidi s profesním přístupem, kteří se
nebojí učit novým věcem. Chcete se stát
členem našeho týmu?
Kariéra – O pozici v našem týmu rozhodují
výkony, kvalita a odborné znalosti získané
v propracovaném vzdělávacím systému.
Jaký je váš pohled na kariéru?
Existují dva pohledy na vydělávání peněz
a hospodaření s nimi. Ten první říká, že svá
přání musíte přizpůsobit svým příjmům. Ten
druhý je odvážnější. Je o přizpůsobování
příjmů vašim přáním. Oba jsou bezpochyby
správné. Jakým se řídíte vy?
Kontakt: 775 252 977 nebo 777 184 853

vání mladých lidí a dát jim další možnost věnovat
se svým zájmům.
Bližší informace o všech našich aktivitách najdete na letáčcích v informačním centru, v knihovně,
na našich internetových stránkách: http://duhovylabyrint.ic.cz a ostatních uvedených kontaktech
na letáčku, kde uvádíme naše podrobnější zaměření.
Pokud Vás něco z toho zaujme, rádi Vás uvítáme
na našich akcích, případně přivítáme Vaše podněty, dotazy, připomínky (k tomu účelu máme
umístěné malé boxy v informačním centru na
náměstí, v OIC na městském úřadě a v knihovně).
Občanské sdružení Duhový Labyrint

Hejtman pozval na hokej
děti z dětského domova
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
pozval v pátek 13. 2. do ČEZ Arény děti z Dětského domova v Mor. Třebové. Sledoval s nimi
z lóže Pardubického kraje hokejové utkání domácího týmu HC Moeller Pardubice s Vítkovicemi.

Spinning pro Tlapky
V sobotu 7. 3. 2009 se od 9.30 do 18.00 hodin
uskuteční ve spinning centru Káča dobročinná
akce pro činnost obecně prospěšné společnosti
Pomocné tlapky, zabývající se výcvikem asistenčních psů na pomoc
zdravotně postiženým.
Zveme všechny fandy
spinningu, kteří chtějí
udělat něco pro své
zdraví a navíc přispět
lidem, kteří se právě kvůli tělesnému handicapu
neobejdou bez pomoci psího přítele, aby si přišli
zajezdit. Výtěžek z akce využije zmíněná společnost pro výchovu a vycvik asistenčních psů, což
představuje náklady ve výši dvě stě tisíc korun
a rovněž k jejich využití v praktickém životě
postižených lidí.
Chcete-li se stát sponzory i vy, kteří sportu moc
neholdujete, můžete poukázat libovolnou částku
na účet Pomocných tlapek 78-3611440287/0100.
„Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy
nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat.“
Kontakt a informace: 723 844 142,
www.spinning.trebova.eu,
www.pomocnetlapky.cz

Projekt gymnázia
Gymnázium Moravská Třebová začalo nový rok
zahájením realizace projektu s názvem „S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí“.
Projekt je zaměřen na tvorbu a ověřování výukových a metodických materiálů, kde nosnou klíčovou aktivitou je e-learning. E-learning se realizací projektu stane běžnou součástí metod práce
učitelů, nástrojem pro poskytování informací
žákům a jejich zpětné vazby. Výukové a metodické materiály vytvořené v jednotlivých klíčových
aktivitách zaměřených na angličtinu, informatiku,
přírodní vědy, společenské vědy a výchovu ke
zdraví budou zpracovány v elektronické i v tištěné formě. Elektronická forma těchto výukových
materiálů bude vytvořena tak, aby byla zajištěna
využitelnost učiteli, žáky i rodiči.
Nově vzniklé výukové a metodické materiály
a kompletně zpracované mezipředmětové projekty různého časového rozsahu budou koncipovány
v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy
a jejich těžiště bude v zavádění nových metod
směřujících k rozvoji klíčových kompetencí.
Výstupy klíčových aktivit budou prezentovány na
konferencích a workshopech.
Projekt počítá s financováním moderního vybavení potřebného k jeho realizaci, s aktivní účastí
žáků a pedagogů naší školy i žáků a pedagogů
referenčních škol.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
RNDr. Alena Plocová,
ředitelka Gymnázia Moravská Třebová

Děti přišel pozdravit jeden z nejvýznamnějších
hráčů v historii pardubického hokeje Vladimír
Martinec. Pobesedoval s nimi a věnoval jim fotografie s autogramem. „Bylo to pro nás příjemné
překvapení, když nás pan hejtman na toto utkání
pozval. Ze začátku jsme nevěděli kdo pojede.
Nakonec měla zájem o utkání i děvčata. Co jsme
mohli vidět, jsme viděli. Opravdu jsme si to
užili,“ říká vychovatel Jiří Vokál. Chlapci a dívky
se podívali také do zákulisí zimního stadionu
a zhlédli vítězný rituál pardubických hokejistů
v šatně. „Určitě nepřijeli do Pardubic naposledy.
Chtěl bych postupně zvát děti z dětských domovů
nebo ústavů sociální péče do VIP prostor Pardubického kraje nejen na extraligová hokejová utkání v aréně, ale také na dostihové závodiště,“
uvedl na závěr hejtman Radko Martínek.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

PODĚKOVÁNÍ
MO KDU-ČSL děkuje tímto všem organizátorům a štědrým sponzorům tomboly za přispění k vysoké úrovni 61. Lidového plesu
v Domě armády 31. 1. 2009.

PRODEJ STÁTNÍHO MAJETKU
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Odbor Odloučené pracoviště
Svitavy, Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy: vyhlašuje ve dnech 23. 2. – 16. 3. 2009
výběrové řízení – 2. kolo na prodej státního
majetku v obci a k. ú. M. Třebová: hrobka
s příslušenstvím nacházející se na hrobovém
místě č. 243 na hřbitově Křížový vrch v obci
a katastrálním území Moravská Třebová,
vyhlašovaná minimální kupní cena činí
36 000,- Kč. Bližší informace – tel. 461 352
536, e-mail: nadezda.cimburkova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz/prodej

VÝSTAVA
Město Moravská Třebová Vás srdečně zve na
výstavu s názvem „Ochrana regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko“, která bude slavnostně zahájena dne 16. dubna 2009 v 16.00
hodin ve výstavních prostorách moravskotřebovského zámku a potrvá do 3. května 2009.
Pro inspiraci účastníků budou představeny
činnosti v ochraně životního prostředí ze
strany městského úřadu, aktivity škol a dalších organizací, které působí v regionu.
Mimo jiné uvidíte zástupce flóry, fauny, ptačí
budky, myslivecké trofeje. Nebudou chybět
alternativní zdroje energie.
Otevírací doba: Út – Ne: 10.00 – 16.00 hod.
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

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

film pro děti
7. 3. sobota

Vesmírní opičáci
Vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham je
povolán, aby zachránil jeden vesmírný projekt.
Musí najít sondu, která
zmizela kdesi v intergalaktické červí díře.
Vydává se tedy dobrodružnou cestu vesmírem společně s nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou
a nevrlým a věčně
podrážděným velitelem Titanem. Ham se
ale víc než o záchrannou misi zajímá o to,
co všechno se dá vyvádět ve stavu beztíže, a tak zkouší různé (sk) a psí
kusy, a nějaké hrdinské činy mu jsou naprosto
ukradené. To se ale změní ve chvíli, když kdesi
uprostřed vesmíru narazí na dosud neznámou
obydlenou planetu „za devatero horama“.
Režie: Kirk de Micco.
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 50,-

kterou stranu se má přidat. Před nemateriální
svobodou nakonec zvítězí pamlsky v tlamě a na
Buřtíka spadne klec, respektive za ním zaklapnou
dveře obytného karavanu jeho páníčků. V tu chvíli si Buřtík uvědomí cenu svobody, ale už je trochu pozdě. Naštěstí má divoké kamarády, kteří ho
nenechají ve štychu.
Režie: Matthew Ó Callaghan, Todd Wilderman.
17.00 a 19.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

divadlo pro děti
10. 3. úterý

Dobrodružství hastrmánka
Tatrmánka

Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa.
Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chce se stát vodnickým
králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy na
cestu, která se změní v jedno veliké dobrodružství. Minimuzikál uvádí Divadelní společnost
DĚDIVA Praha.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30 Kč

divadlo
19. 3. čtvrtek

Neil Simon … V S T U P T E !
Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na
penzi. Willie Clark a Al Lewis – slavné komické
duo z éry vaudevillu.
Po jedenácti letech se
mají opět sejít a pro
televizi natočit nejzdařilejší číslo – je to
vlastně jejich labutí
píseň. Staří páni se ale
nemohou stále dohodnout, ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzájemně se
jen dráždí a vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci nakonec dopadne.
Režie: Pavel Háša, hrají: Petr Nárožný, Ladislav
Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 190 Kč

film pro děti
9. 3. pondělí

film pro děti
21. 3. sobota

Lovecká sezóna 2

Cesta na měsíc 3D

Rozhodující souboj na život a na smrt mezi
dvěma znepřátelenými skupinami, které se nenávidí – divokými a domácími zvířaty. Jediný
jezevčík Buřtík, který zdrhnul svým páníčkům,
aby ochutnal tu pravou svobodu, stále neví, na

Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi.
Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce.
IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně
žravý…
Kouzelný animovaný
příběh tří malých
much, které se stanou
součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny
generace nabízí díky
3D technologií jedinečný trojrozměrný
zážitek.
Zažijte na vlastní oči

2009

Cestu na Měsíc s 3D brýlemi.
Režie: Ben Paris.
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

Otevření zámecké sezóny
Zámek otevírá své brány v sobotu 28. 3. 2009
V sobotu 28. 3. 2009 přijďte na zámek do Moravské Třebové. Otevřeny jsou pro vás expozice:
Středověká mučírna,
Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny,
Měšťanský životní styl
a Selská jizba. Po celý
den je pro vás připraven doprovodný program na zámeckém
nádvoří. Seznámíte se
s dobovými řemesly
u kováře, dráteníka,
svíčkaře či kovotepce.
Pro labužníky je připravena staročeská
krčma, která nabídne
spoustu rozmanitých
pochutin, mezi nimiž
nalezneme boží milosti, cmundu, pagáčky
anebo staročeské zelňáky. Uvidíte alchymistu se sochou Golema,
který předvede svá umění a kouzla ve spolupráci
s diváky, můžete zakusit praktiky tortury a seznámíte se s ukázkami útrpného práva, budete účastni výcviku a jezdeckým dovednostem středověkého rytíře na koni, budete si moci vyzkoušet střelbu z luku či kuše, můžete si zasoutěžit v hodu
kopím na kance. Pro děti jsou připraveny pohádky, divadlo na chůdách anebo svezení na rytířském koni. Zájemcům z řad návštěvníků předpoví
tajemná kartářka jejich osud. Po celý den bude na
nádvoří moravskotřebovského zámku znít středověká a renesanční hudba. Vstup volný.
10:00 - slavnostní zahájení turistické sezóny
na zámku v Moravské Třebové
10:10 - historická hudba Rozeta
10:30 - Právo útrpné
11:00 - Kouzla, magie, alchymie – alchymista Calligieri se sochou Golema
11.30 - Divadlo Studna – vystoupení na
chůdách
12.00 - Právo útrpné
12.30 - Kouzla, magie, alchymie – alchymista Calligieri se sochou Golema
13.00 - historická hudba Rozeta
13.30 - Ukázky rytířských dovedností na
koni
14.00 - Divadlo Studna – pohádka Princ
Jaromil
15:00 - Kouzla, magie, alchymie – alchymista Calligieri se sochou Golema
15.30 - historická hudba Rozeta
16:00 - Právo útrpné
16:30 - Kouzla, magie, alchymie – alchymista Calligieri se sochou Golema
17:00 - konec

film pro celou rodinu
30. 3. pondělí

Pohádky na dobrou noc
Dobrodružná komedie, ve které Adam Sandler
ztvárnil Skeetera Bronsona, hotelového údržbáře,
jehož život se navždy změní v okamžiku, kdy
začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému
synovci vypráví na dobrou noc. Když se své rodině pokusí pomoci vyprávěním jednoho fantastického příběhu za druhý, vypukne zásluhou neočekávaného přispění dětí naprosté šílenství.
Režie: A. Shankman, dále hrají: K. Russell,
G. Pearce, R. Brand aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

BŘEZEN
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MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
Připravujeme:
Kam za kulturou
Od středy 1. 4. bude zahájena výstava Umělecké
tisky Jana Maulera. Potrvá do 26. 4.
v Českomoravském pomezí
Dne 30. 4. ji vystřídá výstava dětských
výtvarných prací – počítačové grafiky ze soutěže
Pod modrou oblohou.

ZÁMEK

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

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Hereret je zase doma
Výstava Poklady Moravské Třebové na Pražském
hradě skončila 1. 2. 2009. Ve čtvrtek 12. 2. se
všechny vystavované poklady vrátily do Moravské Třebové.
Zároveň byl ukončen i „výměnný pobyt mumií“
– rakev s mumií Hereret opět spočívá ve své
vitríně ve stálé expozici Holzmaisterovy sbírky,
rakev s mumií Nyanchhapiho byla vrácena do
Náprstkova muzea.

Zámecké expozice a výstavy
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Zámek otevřen od 28. 3. 2009 (více na 1. straně)

Swingový podvečer

ú
ú
ú

Srdečně zveme v neděli 15. 3. od 17 do 21 hod.
na swingový podvečer s tancem v restauraci
„U ŠTIKY“, Údolní ulice.
Hraje Moravskotřebovský swingový orchestr
Františka Zeleného se svými sólisty.

Poklady se vracejí do Moravské Třebové. Foto I. Žáčková

Litomyšl
1. 3. 2009 od 14.00 hod. /Smetanovo náměstí
a I. nádvoří zámku/.
Masopust aneb vyvalte sudy, narodil se nám
Bedříšek. Masopustní veselí spojené s oslavou
185. výročí narození B. Smetany.
Do 12. 4. 2009 /Regionální muzeum Litomyšl/.
Výstava Fenomén Litomyšl aneb Příběh moderní
architektury malého města. Pohled na architekturu města Litomyšle posledních 150-ti let.
26. 3. 2009 od 19.00 hod. /sraz u radniční věže
na Smetanově náměstí/. Lampiónový průvod na
uvítání jara.
Svitavy
1. 3. 2009 od 10.00 hod. /náměstí Míru/.
Masopust ve Svitavách. Masopustní veselí na
svitavském náměstí.
19. 3. 2009 od 19.30 hod. /Hudební kavárna/.
Jiří Černý uvádí: Rolling Stones. Poslechový
pořad o rockové legendě.
23. 3. 2009 od 19.:00 hod. /Fabrika – aula/.
Pod lucernou s ...Babičkou Boženy Němcové.
S největším sběratelem všech vydání Babičky
a znalcem díla na slovo vzatým p. Kreibichem.
Polička
6. 3. 2009 od 19.00 hod. /Tylův dům/.
KAMELOT s Romanem Horkým. Koncert
brněnské folkové kapely na turné „O 106“. Kamelot pokřtí nové album „Mořská sůl“.
8. 3. 2009 od 17.00 hod. / Tylův dům/.
Voskovec + Werich: KAT A BLÁZEN. Premiéra
divadelního představení, účinkuje Divadelní
ochotnický spolek Tyl Polička.
14. 3. 2009 od 14.00 hod. /Divadelní klub/.
Poličský skřivan. Soutěž regionálních hudebních
kapel, 2.kolo.
Vysoké Mýto
5. 3. – 19. 3. 2009 /Regionální muzeum Vysoké
Mýto/.
Hry a klamy. Interaktivní výstava iQparku Liberec. Zapojit všechny smysly bude nutné a dotýkat
se vystavených exponátů přímo povinné.
8. 3. – 27. 3. 2009 /Městská galerie/.
Jindřich Rejnart: Obrazy. Výstava k umělcovým
70. narozeninám pojatá jako retrospektiva jeho
malířského díla.
21. 3. 2009 od 20.00 hod./Městský klub/.
Blues session. Koncert sdružení bývalých spoluhráčů legendárního Petra Kalandry.

Sousedské posezení

ú
ú
ú

SPKD pořádá již tradiční sousedské posezení pro
přátele všech věkových kategorií u skleničky vína
či dobré kávy, které se koná 8. 3. od 14.00 hodin
v kulturním domě v Boršově.
Nedělní odpoledne nám zpříjemní a kytičku pro
naše ženy přinesou s písničkou a tancem děti
z mateřské školy. Své umění předvedou mažoretky "Tří věků" a během odpoledne přijde
možná i kouzelník. K dobré náladě bude hrát,
třeba i na přání, skupina Domino M. Beyera.

Svatý Patrik

ú
ú
ú

Zveme příznivce všeho irského na večer Svatého Patrika (irsky: Lá 'le Pádraig nebo Lá Fhéile Pádraig) v sobotu 14. 3. od 18 hod. do
kavárny U krokodýlího ocasu (pro stále ještě
neznalé, Zámecká 6). Občerstvení včetně irské
whisky, černého piva a zelených nápojů zajištěno. Zelené doplňky, případně zelené oblečení je
považováno za velmi vhodné.

Boršovská tančírna

ú
ú
ú

Hereret čeká na uložení do vitríny. Foto I. Žáčková

V pátek 20. 3. od 19.00 hodin se koná další
taneční večer, při kterém si zopakujete a zdokonalíte již naučené taneční kroky nebo se naučíte
taneční kroky nové. To vše pod vedením tanečního mistra pana Aloise Bílka. Kursovné pro
taneční pár je 160,- Kč. Těšíme se na Vás!
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Před 500 lety lehla Moravská Třebová popelem
Na začátku 16. století postihl Moravskou Třebovou velký požár, který město zcela zničil
a stal se tak impulsem k jeho nové výstavbě.
Pokud k němu skutečně došlo v roce 1509, jak
uvádí literatura první poloviny 19. století (archivní prameny se zřejmě nezachovaly), uplyne
letos právě půl tisíciletí od této události.
Pravidelný půdorys s rozlehlým, téměř čtvercovým centrálním náměstím, do něhož ústí ulice
jednak na všech jeho stranách, jednak ve všech
čtyřech rozích, má Moravská Třebová pravděpodobně už od založení města ve třetí čtvrtině
13. století. Tehdy bylo také budováno opevnění,
na začátku 16. století tedy bylo město obehnáno
kamennou hradbou, zřejmě však ještě neexistoval parkán a parkánová zeď. Gotického původu
je farní kostel, který zvláštním způsobem přerušuje příhradební uličku. Většina staveb však
byla v roce 1509 pravděpodobně dřevěná nebo
hrázděná.
Od poloviny osmdesátých let 15. století vlastnil
moravskotřebovské panství Ladislav z Boskovic. Moravskou Třebovou si zvolil za své sídlo.
Přestavoval gotický hrad, zčásti ještě v pozdně
gotickém stylu, zčásti již s využitím znalosti

nového renesančního slohu. Po ničivém požáru
bylo nutno znovu vystavět i město, a to z trvanlivějšího materiálu, tedy cihel a kamene. Ladislav využil příležitost učinit své rezidenční
město větším a výstavnějším. Podporoval proto
měšťany v jejich stavební činnosti a stanovil
některé zásady, podle kterých mají postupovat.
Aby podnítil příliv nových obyvatel, nařídil
měšťanům zastavovat zahrady nebo je prodat
a jejich přeměnu ve stavební parcelu tak umožnit. Ve výstavbě města pokračoval po Ladislavově smrti jeho syn Kryštof.
Větší bezpečnost města zajistila výstavba nového kamenného opevnění, které bylo tvořeno
vnější hradební zdí s jedenácti kruhovými
baštami a vnitřní nižší zdi, která ohraničovala
parkán. Znovu byly vystavěny městské brány.
Na věž Dolní brány byly umístěny hodiny. Přibyla čtvrtá brána na severozápadě města, kterou
se procházelo k popravišti.
Z přestavby města po roce 1509 se kromě zbytků opevnění dodnes zachovaly některé sklepní
a přízemní prostory. Většinou byly opatřeny
valenou klenbou, v přízemí byla někdy použita
i křížová žebrová klenba. Jak mohl vypadat

honosnější měšťanský dům, vidíme dodnes na
příkladu domu č. o. 6 v Bránské ulici, kde je
zachován mázhauz zaklenutý hřebínkovou křížovou klenbou, rozdělený klenebním pásem na
část s nástupem na schodiště do patra a část,
kterou se procházelo do dvora. V tomto
mázhauzu byla také odkryta pestrá ornamentální výmalba. Na náměstí se nejúplněji zachovalo
přízemí domu č. o. 35, kde se uplatnila valená
i křížová klenba. V domě č. o. 23 je zachován
portál, vedoucí do někdejší komory, datovaný
1512. Klenuté prostory budované po požáru
v roce 1509 lze vidět i v dalších domech na
náměstí a v ulicích historického jádra. Přestavována byla ovšem také radnice, a také zde můžeme dolní mázhauz vidět v zásadě v té podobě,
kterou dostal ve dvacátých letech 16. století.
Vzhledem k jeho rozměrům spočívá křížová
klenba na středním pilíři. Na čtyři klenební pole
mázhauzu navazuje vlevo místnost s oknem na
náměstí, zaklenutá dvěma poli křížové klenby.
Vchod z mázhauzu rámuje portál zakončený
oslím hřbetem a opatřený boskovickým znakem. První patro a zadní část přízemí radnice,
její zadní trakt, stejně jako mnohé mázhauzy
měšťanských domů byly přestavěny po dalším
zhoubném požáru, ke kterému došlo v roce
1541, a to již v renesančním slohu.
-jm-

Okénko ZUŠ
Okresní soutěž
ZUŠ Moravská Třebová hostila 11. 2. pěvecké
talenty z celého Svitavska. Našimi hosty byli
žáci a jejich učitele z Bystrého, Jevíčka, Dolního Újezdu, Litomyšle, Poličky a Svitav.
Celodenní maratón, do kterého byl zapojen
veškerý personál školy začal v 7.30 hodin
a trval s výjimkou přestávky na oběd do 18.30
hod.
Sítem našeho školního kola prošli do kola
okresního tito žáci: Dostál Lukáš, Kužílková
Magdaléna, Lazarová Aneta, Mičková Lucie
a Přidalová Michaela. A nevyšli naprázdno.
Jejich umístění bylo následující: Magdalenka,
Michalka a Aneta shodně po 3. místě, Lukáš
2. místo. O první místo s postupem do krajského kola si suverénně řekla Lucie.

Rodný dům L. V. Holzmaistera
31. července 2009 uplyne 160 let od narození
Ludwiga Holzmaistera, obchodníka, cestovatele a mecenáše, který se zásadním způsobem
zasloužil o rozvoj moravskotřebovského muzea. Narodil se v Moravské Třebové, v domě
č. p. 27 – dnešní náměstí TGM č. o. 39. O historii domu před požárem v roce 1726 mnoho
nevíme. Určitě byl přestavován po požárech
16. století, v roce 1650 jej vlastnil soukeník
Johann Fessel. V roce 1726 byl vlastníkem
domu Thomas Sonntag. Dům vyhořel, spáleniště koupil postřihovač suken Johann Sperlig
a dům znovu vystavěl. Od roku 1728 jej vlastnil jeho zeť, rovněž postřihovač suken Adolf
Winter. Od něj dům roku 1749 koupil klenotník
Johann Herkner. V roce 1774 jej získal prýmkař Peregrin Holzmeister (s „a“ se začal psát až
jeho pravnuk Ludwig), v roce 1797 jej převzal
jeho syn, obchodník střižním zbožím Leopold
Holzmeister, po něm jej v roce 1845 zdědil

jeho syn Alexander, který také obchodoval
střižním zbožím.
Předtím, v roce 1844 ovšem dům opět padl za
oběť požáru. Alexander Holzmeister jej obnovil. V souladu s předpisy přistavěl druhé patro,
to ale nebylo obyvatelné, podobně jako jiní
měšťané neměl Holzmeister na dokončení stavby dost prostředků. Existence rodiny byla zřejmě těsně spjata s podnikatelskými aktivitami
rodiny Wondrovy, ze které pocházela manželka
Alexandera Holzmeistera. V roce 1956, tedy
krátce po krachu soukenické firmy svého švagra Antona Wondry, Alexander Holzmeister dům
prodal kolegovi z branže, obchodníku střižním
zbožím Johannu Güttlerovi, a rodina se třemi
syny, z nichž Ludwig byl nejmladší, Moravskou Třebovou opustila. Koncem roku 2008
komise památkové péče podala návrh na osazení fasády pamětní deskou věnovanou významnému rodákovi Ludwigu Holzmaisterovi. -jm-

Den poté se v Jevíčku konala okresní soutěž ve
hře na dechové nástroje. Umístění našich žáků
bylo následující: Jaroslav Žouželka 2. místo,
a dále všichni jmenovaní 1. místo s postupem
do krajského kola – Šárka Chaloupková, Alena
Jílková, Romana Olivová a Jiří Kodeš. Úspěch
o to cennější, že výkonnostní rozdíl mezi třebováky a ostatními hráči byl více než zřetelný.
Všem reprezentantům naší školy i jejich učitelům děkujeme a blahopřejeme. Postupující to
v kraji nebudou mít snadné. Držme jim palce!
Základní umělecká škola
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Církve

Městská knihovna

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Církev bratrská

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

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
Dobroslav Roušar, vedoucí stanice
Církve bratrské v Moravské Třebové

Pořad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Čt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Další oznamy:
Postní období před velikonocemi začalo Popeleční
středou 25. 2.
Postní duchovní obnova pro ženy: 13. - 14. 3. klášter.
Postní duchovní obnova pro děti 9 – 12 let: 14.- 15. 3.
na faře.
Postní duchovní obnova pro mládež: 20. - 22. 3., fara
Gruna
Postní duchovní obnova pro muže: 27. - 28. 3., klášter
Oblastní charita Moravská Třebová
Denní stacionář Domeček se zúčastnil v únoru
Valentýnského plesu ve Svitavách, který pravidelně
pořádá Dům na rozcestí. Toto zábavné odpoledne je
vždy spojené s množstvím soutěží a s tancem. Klienti
se dobře bavili a v soutěži obsadili druhé místo.
V měsíci březnu plánují klienti návštěvu relaxační
solné jeskyně ve Svitavách.
Arcidiecézní charita v Olomouci přišla v postní době
s nápadem na sbírku pro potřebné v době postního
období. Do této krabičky mohou věřící vhazovat
ušetřené peníze v době půstu. Postní období začíná
Popeleční středou.
V měsíci březnu bude ještě humanitární šatník
uzavřen – Omlouváme se všem dárcům, že jsme
o uzavření šatníku neinformovali v únorovém
zpravodaji. Rozhodnutí o nezbytné rekonstrukci
podlah v prostorách sběrny proběhlo až po uzávěrce.
Náhradní prostory se nám nepodařilo najít. O termínu
otevření Vás budeme včas informovat.
Půjčovna kompenzačních pomůcek bude doplněna
o dvě polohovací postele. Bližší informace na tel.:
603 350 811. Seznam je také k dispozici v informačním centru.
Setkání seniorů bude 2. 3. 2009 v 10.00 hod. ve
františkánském klášteře.
Gita Horčíková

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec
Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních
dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své ratolesti
nedělní mateřské školce v místnostech na faře.
Srdečně zveme každého zájemce k našemu programu
a do našich společenství.

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH
PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček
Náboženská obec v Moravské Třebové se schází
v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely pronajatou
Všechny pořádané akce (program je vždy ve vývěsce u kostela CČE) jsou nejen pro naše věřící, ale
i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve
14.00 hodin (mimo 3. neděli v měsíci).
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00
hodin - s malým pohoštěním
Připravujeme:
- velikonoční týden plný překvapení
- 23. 5. - zájezd do Brna na Den všech generací
- 20. 6. - zájezd do Tábora „Pouť ke kořenům“
Přihlašovat se můžete přímo na uvedeném telefonu.

Miloš Košíček,
farář CČSH v Moravské Třebové

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

DDM vyhlašuje u příležitosti „Světového
dne divadla pro mládež“ literární soutěž,
„scénář pro divadlo“. Zájemci mohou napsat scénář divadelní hry na libovolné téma pro dětský
kolektiv. Hra musí mít minimálně dvě dějství a sedm
postav. Vítězný scénář bude nastudován členy divadelního kroužku a předveden na některé z akcí pro
veřejnost konaných DDM. Uzávěrka soutěže 31. 3.
2009. Soutěžní práce zasílejte na adresu DDM, obálku označte heslem „divadlo“.
Podrobné informace získáte na http://ddm-mt.wz.cz
nebo na tel. č.: 461 316 786 pí. Krajíčková.
5. 3. – 6. 3. finále zeměpisné soutěže LETEM
SVĚTEM, od 8:00 do 14:30 hod.
23. 3. – 27. 3. - JARNÍ PŘIRODOVĚDNÁ STEZKA pro MŠ, 1. st. ZŠ, podrobnosti v propozicích.
6. 3. – GELOVÉ SVÍČKY, od 15:00 do 17:00 hod.
v DDM, s sebou přezůvky, 30,- Kč. (v ceně je sklenice), tel. Z. Tauerová.
9. 3. – KERAMIKA PRO VEŘEJNOST, v DDM
od 13:00 hod. předškoláci s doprovodem, od 15:00
hod. ostatní, výroba jarní dekorace, s sebou pracovní
triko, přezůvky, 20,- Kč, tel. Z. Tauerová
9. 3. - OBVODNÍ KOLO V GYMNASTICE, 1. 5. tříd od 13:00 hod malá tělocvična ZŠ Palackého,
akce byla zařazena do projektu Zdravá záda a ceny
věnuje Zdravé město.
12. 3. - OBODNÍ KOLO BASKETBALU, dívky
6. - 9.tříd od 14:00 hod. gymnázium M.T.
13. 3. - TRIKY S TRIKY (tisk z fólie) a KVĚTINY Z PAPÍRU do papírové tašky. Od 15:00 do
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17:00 hod. v DDM – s sebou listy ze starých nástěnných kalendářů, nůžky, přezůvky, bílé tričko, 40,- Kč
(20,- Kč na každé stanoviště), tel. Z. Tauerová nebo
B. Švestková DDM.
16. 3. – KERAMIKA PRO VEŘEJNOST v DDM
– od 13:00 hod. předškoláci s doprovodem, od 15:00
hod. ostatní, malování keramiky popř. glazování
(dokončení z 9. 3.), s sebou pracovní triko, tel.
Z.Tauerová.
18. 3. - OKRESNÍ KOLO BASKETBALU, dívky
6. - 9.tříd od 8:30 hod. ZŠ Městečko Trnávka.
19. 3. - OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE,
1. - 3. tříd od 14:00 hod. ZŠ Palackého.
20. 3. – Dárkové album z papírových sáčků pro
veřejnost – s sebou pár fotek, nůžky, lepidlo, různé
stužky (není podmínkou), přezůvky, 20,- Kč na
materiál, tel. B. Švestková
Koncem měsíce proběhne oblastní pěvecká soutěž
ZPÍVÁME PRO RADOST, ve spolupráci se ZUŠ.
Více v propozicích.
24. 3. - OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE,
6. - 7. tříd od 14:00 hod. gymnázium M.T.
NABÍDKA NA LETNÍ PRÁZDNINY:
• Letní tábor do Chorvatska pro rodiče s dětmi je
již naplněn.
• PRÁZDNINOVÉ POBYTY V DDM: denně 8:00
– 17:00 hod., 1. BĚH - 6. - 11. 7. 2009, 2. BĚH 10. - 15. 8. 2009. Výlety, hry, koupání apod. CTH
„Robinsonův ostrov“ - 1. běh a „Zlatokopové na
Aljašce“ – 2. běh. Cena: 1.100,- Kč, členové
kroužků DDM 1.000,- Kč. Děti můžete hlásit telefonicky v DDM – bližší informace na letácích, webu
nebo v DDM - Z. Tauerová.

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 3. 2009 – 31. 3. 2009 – Gabriela Pokorná Knihy knihám
Výstava ilustrací mladé moravskotřebovské
výtvarnice Gabriely Pokorné, absolventky Střední školy umění a designu v Brně a studentky
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
Přístupno: v půjčovní době knihovny
1. 3. 2009 – 31. 3. 2009 – Dobrá kniha nestárne
Po celý březen mohou návštěvníci knihovny
nahlédnout do knih, běžně uložených ve skladu.
K prohlédnutí a půjčení budou knihy z oblasti
užitých věd a techniky, tj. lékařství, technických
disciplín, zemědělství, domácího hospodaření,
dopravy, řemesel, výpočetní techniky aj.
12. 3. 2009 – Mise – Kábul 2008
Beseda s vojenským kaplanem por. ThBc. Petrem
Šabakem o jeho působení při české misi v Afganistánu. Prezentace, vyprávění, diskuze. Začátek
v 18.00 hod. ve společenském sále sociálních
služeb města (Svitavská ul.). Pořádáno ve spolupráci s Římskokatolickou církví v Moravské
Třebové.
16. 3. 2009 – Trénování paměti
Přednáška v rámci Národního týdne trénování
paměti. Lektorka Ing. Iva Pekníková, členka
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a držitelka odborného certifikátu této
společnosti. Akce je určena široké veřejnosti.
Začátek v 17.00 hod. ve společenském sále sociálních služeb města (Svitavská ul.).
31. 3. 2009 – Východní a centrální Austrálie
Cestopisná přednáška Lenky a Václava Špillarových o cestě do východní a centrální Austrálie
(Sydney, tropický Queensland, koupání na korálové bariéře, Rudý střed, posvátná skála Ayers
Rock a Mt. Olgas, jižní pobřeží, Sněžné hory,
Sydney). Začátek je v 17.30 hod. ve společenském sále sociálních služeb města (Svitavská ul.).
• Připravujeme na duben…
1. 4. 2009 – Velikonoce v lidové tradici
3 - 4. 2009 – Noc s Andersenem
Knihovna dětem:
• Tvořivá středa
4. 3. 2009 – Vázička
11. 3. 2009 – Závěsný zápisníček
18. 3. 2009 – Pexeso
25. 2. 2009 – Panenka a panáček
Začátek vždy od 15.00 hod. v dětském oddělení.
• 26. 3. 2009 – Vyhlášení výsledků 26. ročníku
soutěže Mladý čtenář a ankety Moravskotřebovský Ámos
Vyhodnocení výtvarné soutěže Mladý čtenář,
téma: „Malovaný příběh, malovaná pohádka“,
ilustrace k oblíbené knize. Začátek je ve 14.30
hod. v zasedacím sále MěÚ, Olomoucká 2.
• 26. 3. 2009 – Vyhlášení výsledků ankety a volba Moravskotřebovského Ámose 2009
Moravskotřebovský Ámos aneb Učitel, kterého si
vážím, mám rád – anketa proběhne v březnu na
všech školách ve městě. Každý žák a student
obdrží anketní lístek, na který napíše jméno oblíbeného pedagoga, případně vyjádří, proč si ho
váží. Na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
budou pozvání vítězové školních kol a z nich
přítomní žáci rozhodnou, kdo se stane Moravskotřebovským Ámosem pro r. 2009. Začátek je ve
14.30 hod. v zasedacím sále MěÚ, Olomoucká 2.
• 30. 3. 2009 – Předání háčkovaného plédu
stacionáři Domeček
Od 1. 12. 2008 do 21. 3. 2009 se v knihovně
i doma pilně háčkovaly čtverce na pléd. Zveme
všechny šikovné ženy, které se do háčkování
zapojily, aby se zúčastnily slavnostního předání
dokončeného díla klientům denního stacionáře
Domeček. Kdy: 11.00 hod. Kde: stacionář Domeček.
• Soutěž Česká republika a Evropská unie
Městská knihovna pořádá od ledna do června
2009 vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ
a studenty středních škol.
Každý měsíc bude knihovna vyhlašovat 10 otázek
vztahujících se k EU a předsednictví České republiky. Po zkontrolování zadaných úkolů, získají
soutěžící body, které se jim budou po celou dobu
soutěže sčítat. Otázky k soutěži, podrobné propozice a ceny jsou k dispozici v městské knihovně
nebo na adrese www. mkmt.cz.
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Program činnosti KČT
Sobota 7. 3. - Pěší výlet do Ústí nad Orlicí na
DP „Hledání Stromoucha“ na trase v délce
cca 15 km. Sraz na nádraží ČD v 6.45 hod,
odjezd v 7.00 hod. Návrat před 17. hod.
Středa 11. 3. - Přátelské posezení v klubovně od 18.00 hod. Na programu - upřesnění
programu na měsíc duben a zájezd na Jeseníky a Vandr. Přihlášky na zájezd do Jeseníků
a na Ostravsko!!!
Sobota 21. 3. - Zájezd na DP „Jarní přírodou„ do Jaroměřic. Pochod na trasách
v délce 7, 16 nebo 23 km. Sraz na nádraží
ČD v 6.50, odjezd v 7.09 hod., návrat nejpozději do 17.00 hod. Svačinu sebou!
Sobota 28. 3. - Autobusový zájezd do Pardubic na „Zahájení jarní turistické sezóny
KČT Pardubického kraje“. Přihlášky členů
nejpozději do 5. 3. u pí. dr. Doleželové.
Pozor - omezený počet účastníků (max. do
25. členů odboru!). Odjezd účastníků od
autobusového nádraží v Mor. Třebové v 6.30
hod., návrat do 18.00 hod.
Bližší podrobnosti o akci na propozicích ve
vývěsní skříňce odboru KČT. Jízdné: pro
členy KČT - 100,- Kč.
Dále upozorňujeme, že v případě příznivého počasí se připravují:
- pravidelné středeční odpolední vycházky do
blízkého okolí v délce do 10 km – sraz ve
13.00 hod. u autobus. nádraží.
- pravidelné nedělní odpolední cyklovyjížďky do okolí v délce do 50 km – sraz ve 13.00
hod. u autobus. nádraží.

Žáci ZŠ Palackého
podesáté v Orličkách
Již podesáté se uskutečnil zájezd žáků z 1. stupně
ZŠ Palackého do malebné obce Orličky pod
Suchým vrchem. Jedná se o zimní pobyt, zaměřený na lyžařský výcvik na běžkách a turistiku
s doprovodným programem.
Před deseti roky jsme začínali s celotýdenním
pobytem, sjezdovým a běžeckým výcvikem,
návštěvou školy v nedaleké obci Bystřec, sportovními a kulturními vystoupeními. Na tyto
začátky, které se opakovaly po mnoho let, nelze
zapomenout. Vděčíme za ně především výborné
spolupráci a pomoci rodičů tehdejších žáků manželům Řehůřkovým, Továrkovým a dalším. Dnes
pořádáme již kratší převážně třídenní pobyty.
Následovaly další ročníky žáků, které sem jezdily
od 2. - 5. roč., společně s desítkami dalších rodičů, ochotných spoluvytvářet a podílet se na těchto
programech. Měli jsme také štěstí s výběrem
místa, chaty a jejím správcem. Dva z uvedených
deseti zájezdů byly v jarních měsících pro změnu
cykloturistické - na kole z M. Třebové.
Velmi pěkné a potěšující je, že starší žáci, kteří
kdysi do Orliček sami jezdili, pomáhají dnes
s programem a jezdí spolu s mladšími spolužáky
jako "instruktoři". Zde patří velký dík A. Jílkové,
studentce gymnázia a žákům 8. ročníku naší školy. Ti letos pod vedením P. Šebestiána Smrčiny
OFM a dalších žáků ze zdejšího křesťanského
společenství františkánského kláštera připravili
velmi pěkný a náročný program pro společné
večery po lyžařském výcviku. Byl to nejlepší
dárek k našemu malému výročí, za který dodatečně moc děkujeme. Je také příkladem již dlouhé
a velmi pěkné spolupráce tohoto společenství
s naší školou.
Díky patří všem rodičům, kteří kdy pomáhali
a pomáhají vytvářet a podporovat tyto zájezdy,
stejně jako posledně jmenovaným žákům.
Jsou důkazem toho, že podobné akce, jako jsou
např. lyžařské kurzy, mají hluboký smysl, vedou
děti ke správným hodnotám a návykům a že se
tyto investice vždy rodičům, a nejen jim, v dobrém vrátí.
Mgr. Jaroslav Jarůšek, třídní učitel
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...a dva kalendářní měsíce roku 2009 na ZŠ Palackého jsou pryč
Leden a únor jsou na všech školách tradičně měsíci, ve kterých se bilancuje 1. pololetí školního
roku, ale také obdobím, kdy se učitelky budoucích prvňáčků těší na první setkání s nimi u zápisu. I letošní zápis probíhal netradičně. Tak, aby
bylo první setkání dětí se školou příjemné.
Kromě nádherně upravených tříd a milých
úsměvů učitelek a učitele, kteří s dětmi komunikovali při zápisu, na budoucí žáčky čekala spousta překvapení v podobě dárečků. Tím nejtajemnějším byl kornoutek s...? O tom, co je v něm, se
děti většinou přesvědčily až doma. Ti odvážní
a chtiví sportu si dokonce mohli vyzkoušet své
pohybové nadání a schopnosti. V tělocvičně byla
velká legrace, ale také spousta výborných výkonů. Všichni se moc snažili. Žáci z 8.A byli možná
budoucím sportovcům naší školy zdatnými
pomocníky a nestačili měřit, pomáhat, vysvětlovat, utěšovat. Průvodci dětí a rodičů školou byli
žáci a žákyně z 9.C. Své úlohy se zhostili tradičně dobře. Určitě si většina z nich ani neuvědomila, že je to jejich poslední akce tohoto druhu,

ZŠ „Křižovatka“ připravuje
Úkolem školy nemusí být pouze vzdělávání
dětí. Naše ZŠ by chtěla nabídnout, ještě v letošním školním roce, široké veřejnosti cyklus
přednášek, při kterých by bylo možné využít
moderní výpočetní techniku. Snažíme se
reagovat na současnou ekonomickou krizi
pomocí několika bezplatných seminářů. Již
na konci dubna připravujeme první přednášku na téma „Základy ovládání počítače“,
v květnu poradíme „Jak napsat životopis“
a v červnu Vám rádi ukážeme co je to interaktivní tabule, jaké jsou její možnosti. Na
tyto semináře se můžete přihlásit osobně
nebo telefonicky v kanceláři školy 461, zde
se dozvíte také přesnější informace. Nestyďte
se a přijďte mezi nás. Je přece dobře, spolupracuje-li škola, rodiče i veřejnost. Vzdělávají se i učitelé, v době jarních prázdnin proběhl na naší škole seminář na téma aktivní učení, kterého se zúčastnili také učitelé z jiných
škol.
Závěrem nám dovolte vrátit se ještě k zápisu
dětí do první třídy, který proběhl v únoru.
Přes veškeré skeptické prognózy ze stran MŠ
o účasti dětí k zápisu do 1. třídy, se k naší
radosti dostavilo 12 dětí a tudíž se 1. třída na
naší škole 1. září dětem otevře. Na dalších 10
přihlášených dětí bude čekat 1. 9. Přípravná
třída.
Učitelé z „Křižovatky“

neboť příští rok už budou na svých budoucích
působištích.
A kolik dětí zatoužilo začít navštěvovat v příštím
roce naší školu? 6. 2. 2009 bylo zapsáno 73 žáků.
Za několik z nich se rodiče rozhodli, že nastoupí
školní docházku až v příštím roce.
Když bilancuji minulé dva měsíce na škole,
musím připomenout skvělou tradiční akci, kterou
každoročně chystá pan učitel Jarůšek. A tak jsme
mohli v den pololetního vysvědčení u školy vidět
přistavený autobus, který odvezl svěřence pana
učitele do Orliček na jejich dlouho plánovaný
pobyt. Účast byla veliká. Jeli také rodiče, prarodiče, bývalí žáci pana učitele, dokonce i katolická
mládež. Všem tam bylo skvěle. Sportovali, bavili
se, seznamovali se a prožívali různá dobrodružství. Pro pana učitele to byl pobyt tak trochu jubilejní. Prožíval totiž letos už v pořadí desátý zimní
pobyt se svými svěřenci. Určitě by bylo zajímavé
pohovořit si o vzpomínkách na Orličky s žáky,
kteří je navštívili právě v počátcích této nádherné
tradice. Ti, kteří jsou nyní v 8. ročníku, na společně trávené dny nedají dopustit. Pokud mohou,
jedou se svými mladšími kamarády vždy znovu.
13. 2. 2009 mohli prověřit svého obchodního
ducha žáci prvního stupně. V 10.15 hodin totiž na
naší škole proběhl poprvé „Školní bleší trh“.
Mezi zbožím se objevily vlastní výrobky dětí, ale
také hračky, které se zdály být dětem pro ně už
nepoužitelné. A tak se smlouvalo, prodávalo,
kupovalo.
Poprvé se v letošním roce také konal dívčí turnaj
ve florbalu. Tentokrát s názvem Novoroční florbalový turnaj, neboť proběhl v lednu. Děvčata se
svými výkony a nasazením dokázala vyrovnat
chlapcům. Vždyť uspořádat tento turnaj byl
nápad dívek, a tak do klání daly všechno. Společně s učitelkou Marečkovou tak pravděpodobně
založili novou tradici.
Mgr. Květa Štefková

Krajská olympiáda Pardubického
kraje kraluje v halách
Nejoblíbenějším moderním sportem mládeže
v současnosti je florbal. Právě zimní období je

Speciální škola
za zelenými stoly
Jednou z nejoblíbenější školní soutěží je každoročně – Přebor speciální školy ve stolním tenise.
Také letos se této akce zúčastnil slušný počet
hráčů a hráček. Všichni se snažili podat co nejlepší výkony a některé zápasy byly velice vyrovnané. Po téměř třech hodinách se pak rozhodlo
o tom, kdo se stane držitelem „titulu“ Přeborník
speciální školy 2009. Chtěl bych touto cestou již
tradičně poděkovat kamarádům - stolním tenistům, za možnost uspořádání výše uvedené akce
v útulné herně Na koupališti. Žákům naší školy
pak děkuji za předvedenou hru a pěknou atmosféru během turnaje. Výsledky: Chlapci: 1. Mário
Cina, 2. Kamil Fotr, 3. Karel Absolon. Děvčata:
1. Adéla Bernreiterová, 2. Veronika Ševčíková,
3. Adéla Hriníková
Mgr. Miroslav Muselík
– učitel SZŠ,MŠ a PrŠ Moravská Třebová

nejvhodnějším časem k pořádání turnajů. I proto
na startu VII. Olympiády Pardubického kraje,
jejímž pořadatelem je letos Ústeckoorlicko, byl
florbal. Zúčastnili se ho i moravskotřebovští sportovci - florbalisté z II. ZŠ a Gymnázia. Olympijskými vítězkami se staly dívky ze základní školy.
Reprezentantům svitavského regionu se (mezi
chlapci vyhráli Litomyšlští, v kategorii SŠ Svitavští) dařilo na výbornou a díky tomu udržují před
jarními soutěžemi (mj. atletický čtyřboj, hokejbal, minifotbal, volejbal či Pohár rozhlasu) reálnou naději na obhajobu loňského prvenství.
Výsledky: Okresy: 1. Svitavy (159 bodů), 2. Pardubice (153), 3. Ústí (137), 4. Chrudim (126).
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Cyklistický seriál Cykloman 2009

Třebovští uspěli v okresním hodnocení sportovců
Sportovec roku 2008
Pod záštitou starostů sedmi měst svitavského
regionu se uskutečnil 1. ročník prestižní ankety
„Nejúspěšnější sportovec Svitavska 2008“. K vyhlášení výsledků, které připravila komise sportovních odborníků, se sjeli do Poličky sportovci
téměř dvacítky sportovních odvětví. Moravskotřebovští se mezi oceněnými nijak neztratili.
Večerní galaprogram byl připraven velmi profesionálně. Dvojice moderátorů (Radek Šilhan-TV
Prima, Eva Aichmajerová-TV Óčko) zvolila
správně odlehčený tón zábavy, který vhodně
i vtipně doplnilo vystoupení zpěvaček Marcely
Holanové a Ilony Csákové, nechyběla hvězda
sportovního aerobiku poličská Vendula Scheibová, tanečníci Marek Poláček - Michaela Dostálová. Největší ohlas v nabitém Tylově divadle však
sklidil Tomáš Zedek a jeho biketrialová show.
Anketa byla vypsána pro 12 kategorií jednotlivců
a kolektivů. Konkurence byla poměrně značná,
dostat se na oceněná místa a získat pohár nebylo
nic jednoduchého. Moravskotřebovští se i přesto
vůbec neztratili, jejich jména figurovala hodně
vpředu.

Nikola Pařilová
V hlavní kategorii jednotlivci – dospělí zvítězil
motokrosový mistr Evropy ve třídě Open Petr
Bartoš z litomyšlského Orion Teamu, druhý skončil Michal Lešinger (bezmotorové létání,
Aeroklub M.Třebová). V kategorii juniorů a dorostenců byly nejvýše vyhodnoceny výkony mistryně republiky v duatlonu a triatlonu Zuzany

Vlčkové (TT MiP Polička). Stříbrná příčka připadla Lukáši Kolouchovi (travní lyžování TJ
Slovan M. Třebová). Dvojnásobný úspěch zařídili žákovští atleti AK
M. Třebová Republikový mistrovský titul,
konkrétně ten ve
skoku vysokém (167
cm), nejvýše vynesl
Nikolu Pařilovou,
hned za ní skončil její
oddílový kolega Vojtěch Šteffek.
Kromě jednotlivců se
ostatní kategorie vyhlašovaly bez určení
pořadí. Kolektivy
žáků ovládli opět
atleti - celostátní vítěLukáš Kolouch
zové atletického čtyřb
o
j
e
z AK TJ Slovan M. Třebová. V kategorii trenérů byla oceněna hned dvě jména z našeho města.
Nemohla chybět „máma“ třebovských atletů
Miloslava Nováková, stejně jako trenér státní
reprezentace travního lyžování Daniel Mačát.
Posledním z třebovských „výtečníků“ se stal
Leopold König ml., cyklista, PSK WhirlpoolAuthor Hradecc Králové) v kategorii „krajánků“.
(Kompletní výsledky ankety, fotografie a videa
najdete na webu Svitavského deníku, též MěÚ
M. Třebová).
Celá akce byla skvělou společenskou událostí,
nezklamala ani sportovce, ani domácí publikum.
„Přeji štěstí všem sportovcům, když už talent
máte... jinak byste přece nesportovali. Směle
k nejvyšším metám, ať klidně báby záviděj! (to ke
sportu patří),“ parafrázovala slova své závěrečné
písně I. Csáková, než učinila svým vystoupením
zdařilou tečku. Ceny sportovcům předávali
zástupci samosprávy z jednotlivých měst. „Jsem
rád, že v Moravské Třebové rostou takto úspěšní
sportovci. Myslím si, že na ně můžeme být právem hrdi. Přeji jim další skvělé výkony a našim
trenérům děkuji za jejich výborně odvedenou
práci. Ti všichni šíří slávu města.“ vyjádřil se

Vážení bikeři, počínaje březnovým číslem
Moravskotřebovského zpravodaje pro Vás
společně s cyklistickým klubem v Moravské
Třebové chytáme pravidelnou rubriku s názvem „Cykloman 2009“. Zde Vás budeme
seznamovat s jednotlivými závody seriálu
„Cyklomana“. Soutěží se o titul nejuniverzálnějšího cyklisty města Moravská Třebová.
Nedílnou součástí této akce jsou i závody pro
děti v kategoriích od 3 do 15 let pod názvem
Cyklománek.
Celý seriál je otevřený pro místní i pro přespolní. Výsledky jednotlivých závodů budou
prezentované prostřednictvím místního tisku –
Moravskotřebovský zpravodaj, Moravskotřebovské noviny a rovněž v regionálním periodiku Svitavský deník. Podařilo se tak realizovat původní záměr místních nadšenců
cyklistiky, zpopularizovat všechny formy cyklistiky na amatérské úrovni a přilákat k tomuto zdravému životnímu stylu veřejnost všech
věkových kategoriích.
Je to již 8. ročník seriálu, jehož součástí je
deset samostatných závodů. Pro klasifikaci
jsou vypsány následující kategorie:
1) Ž1 – ženy do 40 let, 2) Ž2 – ženy nad 40
let, 3) J – junioři do 20 let, 4) M1 – muži do
40 let , 5) M2 – muži nad 40 let, 6) M3 – muži
nad 50 let , 7) M4 – muži nad 60 let.
Závody budou probíhat od dubna do listopadu. A jsou to tyto akce:
- Terénní časovka jednotlivců (crosscountry
závod na 20 km).
- BACH (orientační závod dvojic – cykloturistická akce na horských či trekingových
ko-lech s prvky navigace podle turistické
mapy).
- Městské cross country (okruhový závod
horských kol ).
- ORI cup (silniční závod jednotlivců – typický jednorázový závod na 40 až 120 km
podle kategorií).
- Moravskotřebovský maratón (crosscountry závod na tratích 50 a 80 km).
- Paperman (triatlonový sprint na tratích 200
m plavání, 20 km na kole a 3 km běh).
- Powerman (závod skládající se z terénního
běhu na 3 km a crosscountry závodu na
horských kolech na 20 km).
- Babí léto (crosscountry závod na 35 a 50
km).
- Silniční časovka jednotlivců na 30 km.
- Závod do strmého vrchu (netradiční závod
na 200 metrové trati s převýšením 48 m).
U většiny z výše uvedených akcí je zařazen
seriál závodů Cyklománek.
Termíny:
Terénní časovka – 25. 4.
BACH – květen
Městské crosscountry – červen
Maratón – 4. 7.
Ori cup – 11. 7.
Paperman – 1. 8.
Powerman – 15. 8.
Babí léto – 12. 9.
Silniční časovka – 10. 10.
Výjezd do vrchu – 24. 10
Se všemi akcemi se můžete seznámit na:
www.cykloman.cz
Zájemci o klasické poznávání nejenom
Moravskotřebovského regionu mají možnost
se zúčastňovat dalších cyklistických akcí,
které jsou pořádány od měsíce dubna neformálním sdružením cyklistických fandů pod
názvem Biker team BT2000.
Program jejich akcí naleznete na:
www.BT2000.cz
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Fotbalisté končí přípravnou fázi
Na několika frontách v tělocvičnách (halové
turnaje), či v terénu (na umělé trávě) se do náročné přípravy zapojily všechny celky.
Turnaje v Městečku Trnávka:
Turnaje v hale v Městečku Trnávka se zúčastnil
základ nově založeného týmu SKP Slovan D
a turnaj s přehledem vyhrál, když zaváhal pouze
v zahajovacím utkání s Kunčinou (remíza). Ve
finále mužstvo porazilo vítěze skupiny B Velké
Opatovice výsledkem 4 : 2.

Další dva turnaje pro mladé hráče se uskutečnily
ve stejných prostorách s kvalitní účastí.
Ve skupině B moravskotřebovští mladší elévové
porazili Svitavy 4 : 2, V. Meziříčí 2 : 1, nestačili
na Mohelnici 2 : 4 a s Velkými Opatovicemi
hráli smírně 0 : 0. Z toho rezultovalo 3. místo
a následný boj o celkové 5. místo s brněnskými
Bohunicemi, který bohužel po prodloužení prohráli 1 : 0. Ve finále Klatovští nestačili na borce
z Brna - Líšně.
Turnaje starších elévů se zúčastnilo 12 družstev.
Třebovští úspěšně bojovali ve skupině B, kde
dosáhli vítězství nad Jevíčkem 3 : 2, Lanškrounem 3 : 1, Svitavami 3 : 2 a prohráli s Knínicemi
3 : 2. Po vítězství ve skupině se ve finále utkali
s Olomoucí, po nerozhodném výsledku 1 : 1 byli
nakonec šťastnější v koncovce mladí hráči
Sigmy (3 : 2 na penalty). Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Jiří Sedlák z M. Třebové.
II. ročník zimního turnaje v kopané mužů Memoriálu Oldřicha Vangora (umělá tráva
3. generace Olomouc -Holice):
Třebovští byli zařazeni do B skupiny turnaje
GOLD. Sehráli vyrovnaná střetnutí s celky I.A
a KP Hanácké fotbalové župy, do další fáze turnaje o umístění na 1.- 6. místě (spolu se skupinou
A) se však neprotáhli. V tabulce jim patří pouze
4. místo, resp. celkové sedmé (z 10 účastníků).
SKP M. Třebová - 1. HFK „B“ Olomouc 0 : 1
1. FC Přerov - SKP M. Třebová 3 : 3 (3 : 1)
SKP M. Třebová - FC Troubky 3 : 3
SK Náměšť na H. - SKP M. Třebová 2 : 3 (1 : 0)
Konečná tabulka: 1. Troubky 8 bodů, 2. 1. HFK
B 8 b., 3. 1. FC Přerov 5 b., 4. M. Třebová 5 b.,
Náměšť na Hané 0 b.
I. ročník zimního turnaje dorostu na UMT
Ústí nad Orlicí:
M. Třebová - Č. Třebová 6 : 2 Branky: Konečný
Z. 2, Zemánek 2, Chromý, Blecha
Doudleby - M. Třebová 1 : 5 Branky: Zemánek,
Kozák, Chromý, Konečný Z., Konečný E.
M. Třebová - Ústí n./Orl. 2 : 3 Branky: Konečný,
Chromý
Další příprava:
8. 3. Konice - SKP M. Třebová muži A
14. 3. SKP M. Třebová Am - Štíty
21. 3. Boskovice - M. Třebová-dorost
22. 3. Boskovice - M. Třebová – žáci
Mistrovská utkání – jaro 2009:
21. 3. 10.15 SKP Slovan/muži A - Titanic Srch
28. 3. 10.,00 AFK Chrudim - SKP Slovan - žáci
starší/mladší
28. 3. 13.00 SKP Slovan,dorost starší/mladší ŽSK Třemošnice
29. 3. 15.00 SKP Slovan/ muži B - Sokol Verměřovice.
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Krajská liga hokeje spěje do finále
Třebovské týmy dvakrát v semifinále
Jen tři kola zbývaly v lednu dohrát do úplnosti
1. části soutěže KL. Třebovští finišovali, dlouho
živili naději na celkové druhé místo, což by jim
zaručilo výhodnějšího soupeře do vyřazovací čtvrtfinálové série.
HC Slovan - HC Choceň 5 : 4 (3 : 1, 0 : 2, 2 : 1)
Branky: Klíč, Kobza, Husárek, Drtil, Lakomý
*skvělý rozjezd znamenal důležitý náskok; soupeř
vyrovnal, domácí prokázali velkou bojovnost a vůli
po vítězství.
HC Chotěboř - HC Slovan 5 : 3 (2 : 1, 1 : 0, 2 : 2)
Branky: Konopčík, Syrůček, Řehulka
*HS Slovan přímý souboj o druhé místo na ledě
svého soupeře nakonec prohrál. V každém případě to
byla velmi dramatická podívaná a šlágr KL. Domácí
zvítězili technickou brankou v poslední minutě.Výsledek rozhodl i o našem soupeři ve čtvrtfinále, stal
se jím okresní rival z Litomyšle. Testem ambicí,
před šňůrou vzájemných střetnutí, bylo i poslední
kolo základní části.
HC Slovan - HC Litomyšl 9 : 2 (0 : 1, 4 : 0, 5 : 1)
Branky: Syrůček 3, Řehulka 2, Hlavsa, Havlíček,
Koláček, Havlík
Konečná tabulka základní části:
1. HC SB Světlá n.S. 24 21 1 1 1 149:57 66
2. HC Chotěboř
24 15 2 1 6 119:81 50
3. HC Sl. M. Třebová 24 14 1 1 8 108:88 45
4. HC Chrudim B
24 11 0 1 12 96:86 34
5. HC Sp. CHoceň
24 9 1 0 14 89:96 29
6. HC Litomyšl
24 5 0 2 17 63:125 17
7. HC Hlinsko
24 3 1 0 20 66:155 11
Jak prozradil manager HC Kršňák, základní část
zvládli třebovští tedy dobře, a to i přes velkou
marodku. „Určitě pomohla spolupráce s extraligovou juniorkou Šumperku a Olomouce, odkud několik nadějných tváří přišlo na střídavý start.“
Nejlepšími hráči v průběhu základní části byli v kanadském bodování (branky+ asistence) Lakomý
Zbyněk (42), Koláček Miroslav (30), Řehulka Martin (26), Kobza Libor (24), Syrůček David (22).
Nejvíce gólů dali: Lakomý (19), Koláček (17),
Řehulka (16).
Čtvrtfinále:
*hrálo se na tři vítězná utkání soupeřů.
HC Slovan - HC Litomyšl 8 : 2 (4 : 1, 4 :1, 0 : 0)
Branky: Řehulka, Frömel, Drtil 2, Husárek, Koláček
2, Lakomý
HC Litomyšl - HC Slovan 1 : 5 (0 : 1, 1 : 3, 0 : 1)

Branky: Řehulka, Lakomý, Husárek
HC Slovan - HC Litomyšl 9 : 3 (5 : 0, 2 : 2, 2 : 1)
Branky: Lakomý 2, Koláček 2, Řehulka, Havlíček,
Klíč D., Faltus, Husárek
Semifinále:
„Semifinále s Chotěboří přinese jistě opět dramatické souboje; bylo by sympatické, kdyby se HC Slovan
„podíval“ až do finále.“ naznačil ambice třebovských hokejistů Kršňák. Sami hráči věří, že je v jejich silách reálné čestně bojovat o medaile nejvyšší.
„Záležet bude i na tom, jak je soupeř vyčerpaný.“
podotkl brankář Bureš. „Doma bude muset vymýšlet,
což nám může vyhovovat, na domácím ledě pak
přidáme druhé potřebné vítězství“ nekrotil svůj
optimismus vedoucí mužstva V. Koudelka.

Junioři
Krajský přebor juniorů rovněž ukončil 1. část soutěže. Do play-off postoupily celky: Chrudim, Choceň,
Chotěboř a Mor.Třebová.
Poslední výsledky
HC Slovan - HC Hlinsko
6:4
HC Choceň - HC Slovan
10: 6
SKP M.Třebová - HC Lanškroun
6:1
HC Litomyšl - HC Slovan
0:7
HC Skuteč - HC Slovan
2:3
HC Slovan - HC Chrudim
1:3
Konečná tabulka KP juniorů po 1. části:
1. HC Chrudim 72 b.; 2. HC Spartak Choceň 57 b.;
3. HC Chotěboř 56 b.; 4. HC Slovan M. Třebová
47 b.; 5. HC Skuteč 47 b.; 6. HC Hlinsko 35 b.; 7.
HC Spartak Polička 35 b.; 8. HC SB Světlá n./Svit.
33 b.; 9. HC Litomyšl 15 b.; 10. TJ Lanškroun 8 b.
Semifinále začalo v sobotu 21. 2. a hraje se na dvě
vítězství. HC Slovan se střetl s bezkonkurenční
Chrudimí.

Sport či umění...
Před dvěma týdny se konala v Moravské Třebové
vernisáž zajímavé výstavy. Odbývala se v nekuřácké
kavárně U krokodýlího ocasu, která je již několik let
využívána jako místo k
prezentaci např. tradičního Fotofestivalu Rudolfa
Zukala. Tato je o něčem
zcela jiném. Je možno ji
pojmenovat jako „Cyklista-číšník“ či „Pivní
turista na cestách“. Bude
k vidění až do konce
března, budete-li mít
štěstí, možná potkáte i
hlavního protagonistu
Michala Měcháčka.
Právě on je fotografem
a hlavně sportovcem,
číšníkem. Jak rád podotýká prvním číšníkem na
jednokolce v ČR. Při otvírání výstavy jsme se dověděli více informací o jeho výlučných výkonech.
„Jednoho krásného letního odpoledne v roce 2005
jsem se zastavil na pivo v Městečku Trnávce. V cyklistické restauraci U Valacha jsem shodou náhod
potkal třebovského Jana Kubína. Posléze se řeč
stočila na kola a skončili jsme u jeho jednokolky.
Fascinovalo mě to natolik, že jsem si to přál zcela
bezostyšně vyzkoušet. I s jeho instrukcemi jsem propadl, ale neskončil.“

V prosinci si koupil své vlastní kolo a po čtrnáctidenním tréninku už zvládnul bez problémů 100m
vzdálenost a byl nadšen. Jestliže v tu dobu se zúčastňoval i závodů seriálu Cykloman (bez větších ambicí), rozhodl se pro to méně obvyklé.
Za rok už nechyběl na cyklocestovatelském festivalu
ve Frýdku-Místku, kde se poprvé střetnul s Josefem
Zimovčákem a měl čest se svézt na jeho „kostitřasu“
(vysokém kole).
Na Otvírání cyklistického roku 2006 v Moravské
Třebové rovněž nechyběl. V květnu 2007 absolvoval
svou první dálkovou jízdu na jednokole při Free
litovelské jízdě (30 km). „Nikdy dosud jsem neujel
tolik km najednou, bylo to vyčerpávající a krásné
zároveň! Akci pořádal litovelský pivovar, já byl očividně velkou atrakcí, hrdinou, vlastně vším dohromady. Svět mě zaregistroval... a přijal.“ Také uplynulý rok 2008 byl velmi podnětný a bohatý. Začalo
to s domácími cyklisty při Vítání roku (20 km),
pokračovalo květnovým „Odemykáním templářské
stezky“ (okruhová tématická cyklostezka kolem
zřícenin hradů na Oslavě a Jihlavě za pivem Templář, 39 km) v Oslavanech. „Byl to povznášející pocit,
když mne pověřili jet přes město v čele početného
pelotonu.“
(pokračování příště)
Sportovní rubriku připravil František Matoušek
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