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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 12

Vedení města se ohlíží za odcházejícím rokem

Pozoruhodní třebovští občané v roce 2013

Rok 2013 byl jedním z nejnáročnějších co se 
týče realizace projektů dotovaných z evrop-
ských fondů. Patří k nim projekt Odkanalizování 
Udánek, Sušic a Boršova, který se však z důvo-
du složitých geologických podmínek zejména 
v Udánkách nepodařilo završit. Práce na úplném 
dokončení kanalizace v Boršově a Udánkách 
byly znovuzahájeny v listopadu. Velmi ceněný 
je projekt Cesta od renesance k baroku, který 
od května obdivují návštěvníci, i občané naše-
ho města. Právem získal titul Stavba roku 2013 

Pardubického kraje. Dalším, na nějž přišla do-
tace, je projekt kompostárny, jejíž stavba je do-
končena a čeká na dodávku strojního vybavení. 
Letos se také podařilo zajistit dotaci na projekt 
Revitalizace údolní nivy Třebůvky - Lokální 
biocentrum na Knížecí louce, jehož stavba bude 
zahájena na jaře 2014.
Co se týče investičních akcí financovaných 
z vlastních zdrojů města, považujeme za vý-
znamnou letos dokončenou digitalizaci kina, 
modernizaci veřejného osvětlení, instalaci 

fotovoltaických elektráren na střechách vy-
braných objektů města, vybudování prvního 
okruhu fitstezek na Křížovém vrchu. Více než 
pětimilionovou investici si vyžádala rekon-
strukce mostů v Boršově, další peníze šly na 
opravy komunikací, zejména na rekonstrukci 
silnice do Udánek. Podařilo se nám také za-
hájit proces komplexních pozemkových úprav 
v katastru Moravská Třebová a Boršov, což 
považujeme za velký krok pro budoucnost.
Miloš Izák, Václav Mačát, Pavel Brettschneider

Starosta přijal Leopolda Königa. Úspěšný mladý třebovský cyklista obdržel v úterý 
12. listopadu Děkovný list města Moravská Třebová za jeho sportovní reprezentaci. Na 
setkání na třebovské radnici byla hlavním bodem jeho letošní vítězná jízda ve španěl-
ské Vueltě, etapovém závodě, který se koná na území Španělska a dalších zemí. Patří 
mezi tři nejprestižnější evropské silniční cyklistické závody spolu s Tour de France 
a Giro d‘Italia.                Foto: Petra Zápecová

Moravská Třebová má stoletou obyvatelku. Rodi-
na, lékaři, sestry a pracovníci LDN, a také starosta 
Moravské Třebové Miloš Izák popřáli počátkem října 
mnoho zdraví oslavenkyni neobvyklého jubilea. Paní 
Marie Fučíková se v úterý 8. října 2013 dožila v plné 
svěžesti sta let.            Foto: Dagmar Zouharová
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Stručný popis práce:
Mojí pracovní náplní je starat se o řádný chod 
služebny městské policie, její modernizaci a ze-
jména řízení činnosti strážníků městské policie. 
Nesmím opomínat také povinnosti k občanům 
města, a to zejména ve vztahu k bezpečnosti ve 
městě. Podařilo se rozšířit personální základnu 
městské policie z osmi strážníků na dnešních 
dvanáct. Od roku 2007 se nám také podařilo 
zmodernizovat a rozšířit stávající kamerový sys-
tém. Z původních dvou kamer v současné době 
dohlíží na ulice města kamer deset a připravu-
jeme projekt, kde budeme v příštím roce žádat 
MV ČR o dotaci na další tři kamery a propoje-
ní pracovišť MP a PČR. Na služebně MP bylo 
zbudováno moderní pracoviště, kde jsou kamery 
zhlíženy na velkoplošném monitoru a jednom 
menším pracovním. Také se podařilo zbudovat 
Pult centralizované ochrany, který slouží k za-
bezpečení majetku občanů našeho města a bě-
hem několika málo měsíců bylo úspěšně při-
pojeno mnoho objektů místních firem, ale také 
fyzických osob. Do poloviny letošního roku 
jsem se také staral o prevenci kriminality ve 
městě, jakožto koordinátor a předseda Komise 
pro prevence kriminality.

Stav, děti, zájmy, koníčky:
Ve volném čase se v rámci možností téměř den-
ně věnuji sportu. V minulosti jsem s přáteli pro-
vozoval aikido, ale z důvodu časové tísně jsem 
musel omezit sport pouze na běh a silová cvičení. 
Nejkratší trasa, kterou běhám, je bezmála 8 km. 
Ta nejdelší pak 11 km, ale na tu se tak často nedo-
stává. Mám dceru Lucii, které je 20 let, a v sou-
časnosti si vzájemně vypomáháme při studiích.

V seriálu vizitek zaměstnanců ve vedoucích po-
zicích městského úřadu a organizací města po-
kračujeme představením velitele Městské poli-
cie Moravská Třebová.

Karel Bláha 
Velitel Městské policie Moravská Třebo-
vá, 40 let

Vzdělání: 
Vystudoval jsem střední 
školu ekonomickou v Bo-
skovicích, obor Podniká-
ní v technických oborech, 
kterou jsem ukončil s vy-
znamenáním. V současné 
době studuji druhým rokem 
na Mendelově univerzitě 

v Brně obor Technické znalectví.

Profesní historie:
K městské policii jsem nastoupil v květnu roku 
2002 jako strážník městské policie. Tuto činnost 
jsem vykonával až do roku 2007, kdy jsem se 
v říjnu přihlásil do výběrového řízení na pozici 
velitele městské policie, a v této funkci působím 
dodnes.

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 
2013 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 449 občanů ČR. Dle Odboru 
azylové a migrační politiky MVČR je 
v Moravské Třebové hlášeno 109 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové k 31. 10. 2013 evidováno 
na trvalém pobytu 10 558 občanů.       (zr)

Vedoucí zaměstnanci města se představují

Vandalismus největší – odpad vyhozený téměř na silnici!
daří zjistit, je nutné odpad vzhledem k jeho ne-
bezpečným vlastnostem co nejdříve odstranit. 
Kdo ponese případné náklady na likvidaci, je 
v jednání (krajský úřad, město). Tyto náklady 
lze následně vymáhat po viníkovi. Povinnost 
odstranit odpad může padnout i na vlastníka 
pozemku, Lesy ČR, a. s.

Na tři desítky pytlů odpadu zřejmě z likvidace 
části stavby zatím neznámý pachatel vysypal 
z komunikace přímo za svodidla v horní části 
staré silnice mezi parkovištěm U Tety a serpenti-
nami na Hřebči ve sjezdu na Třebovou (jedná se 
o chráněné území – PR Rohová).
Černá skládka byla zjištěna začátkem listopadu 
Kamilem Sopouškem, 
předsedou ZO ČSOP 
M. Třebová, při běž-
ném monitoringu, 
který provádí v chrá-
něných územích. 
Vlastníkem pozemku 
jsou Lesy ČR, a. s., 
ty již podaly Policii 
ČR trestní oznámení 
na neznámého pacha-
tele pro založení čer-
né skládky. Byl také 
informován Krajský 
úřad Pardubického 
kraje, který je kompe-
tentním orgánem k ře-
šení dané věci z po-
hledu ochrany přírody 
a krajiny, a čeká se na 
jeho vyjádření o dal-
ším postupu.
Pokud se viníka nepo-

Pozn. Odboru životního prostředí MěÚ MT:
Sankce dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody: 
fyzická osoba – přestupek – sankce do 100 tis. 
Kč, správní delikt – práv. subjekt, fyzická osoba 
podnikající – sankce 1 mil. Kč.
Sankce dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, správ-
ní delikt – práv. subjekt, fyzická osoba podnika-
jící, kompetence ČIŽP, sankce až 50 mil. Kč. 
Sankce dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, fy-
zické osoby – sankce až do výše 50 tis.         (zr)

Pokud si někdo z veřejnosti všiml v minulých týdnech podezřelého stojícího 
vozidla v místech na komunikaci při sjezdu od Tety na Třebovou, mohl by 
podat informaci PČR.              Foto: Dagmar Zouharová

Zloději laviček z Cesty k baroku pracují pro město
Zdemolování laviček na moravskotřebovském 
Křížovém vrchu si pachatelé vandalismu od-
pracují ve prospěch města. Zimní krádež dřevě-
ných součástí nového mobiliáře umístěného na 
historicko-naučné Cestě od renesance k baroku 
byla policisty úspěšně vyřešena a její původci 
pravomocně odsouzeni k výkonu trestu formou 
společensky prospěšné činnosti. Výkon trestu 
zajistily Technické služby města Moravská Tře-

bová.  Pachatelé si mají celkem odpracovat 40 
hodin. Dva muži ve věku okolo dvaceti let, oba 
z Moravské Třebové, při svém jarním výstupu 
za dřevem na vrch nad městem zručně odmon-
tovali dřevěné latě z laviček jen několik týdnů 
nainstalovaných podél cesty na návrší Kalvárie.  
K vyřešení případu přispěly kromě všímavosti 
obyvatel Moravské Třebové také důkazy ze zá-
znamů městského kamerového systému!      (daz)

Lipová alej směrem 
z města bude s příštími 

léty o něco krásnější
Významnými ozdravnými zásahy, které byly 
završeny v těchto týdnech, prošly v minulých 
měsících lípy lemující výpadovou komunikaci 
z centra Moravské Třebové na Svitavy. Revi-
talizace lipového stromořadí na ulici Svitavská 
zahrnovala ošetření celkem 155 ks lip a výsadbu 
45 ks nových lip. Ošetření spočívalo v instalaci 
celkem 56 ks bezpečnostních vazeb a provádě-
ní různých typů řezů v korunách stromů (řez 
zdravotní, výchovný, redukční). Řez zdravotní 
podle pracovníků odboru životního prostředí 
představuje odstranění suchých, nalomených 
větví, řez výchovný si klade za cíl především 
u mladých jedinců správné natvarování koruny, 
řez redukční sleduje celkovou stabilizaci stro-
mu. Veškerá dřevní hmota byla na místě štěpko-
vána. Tyto práce v hodnotě 509 954 Kč (včetně 
DPH) proběhly od 25. 2. do 12. 3. 2013. Akce 
zahrnovala rovněž výsadbu 45 ks výpěstků lip 
v hodnotě129 150 Kč (včetně DPH) především 
v úseku výpadovky za městskou zástavbou 
v místech naproti průmyslové zóně. Jednotlivé 
stromy byly opatřeny opěrnými kůly, kmeny 
obaleny jutou a mulčí. Výsadba proběhla v ob-
dobí od 5. 11. do 19. 11. 2013.                      (zr)
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Kam s nefunkční zářivkou?
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po 
letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kde koupit 
novou a jak naložit s tou nefunkční. Přitom vyslou-
žilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří 
ani do popelnice na směsný odpad, ani do kontej-
neru na sklo, protože z nich může při jejich rozbití 
unikat sice malé množství, zato však velmi jedova-
té rtuti. Nejjednodušší je proto vzít starou zářivku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další 
možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, 
je její odevzdání v našem sběrném dvoře v ulici Za-
hradnické nebo v Boršově. Obsluha sběrného dvo-
ra ji od vás zdarma převezme a uloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.

Třetí možností je zářivku přinést do kanceláře 
Technických služeb v ulici Zahradnická č. 21, kde 
je pro tyto účely na chodbě sběrná nádoba (viz ilu-
strační foto). Zpětný odběr zářivek a výbojek pro 
Moravskou Třebovou zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady pro-
vozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré nákla-
dy na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu 
rozpočtu šetří část prostředků určených pro na-
kládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak 
svým dílem přispívá k ochraně životního prostředí 
v naší obci a na nás, občanech Moravské Třebo-
vé, je, abychom se alespoň malým dílem připojili. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Poděkování
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středis-
ko Moravská Třebová děkuje touto cestou 
městu Moravská Třebová za poskytnutou 
provozní dotaci na energie a základní vyba-
vení, která umožnila celoroční činnost více 
než stovce našich dětí i jejich vedoucím. 
Děkujeme také Zdravému městu Moravská 
Třebová za finanční podporu při organizaci 
našich akcí pro veřejnost (úklid lesa Opera-
ce PVC, Cesta na severozápad,…) a s přá-
ním šťastného nového roku 2014 i všem 
ostatním našim sponzorům a příznivcům.

Junák, středisko Moravská Třebová

Veřejnost se seznámila s možnostmi, 
jak si zlepšit status zaměstnance

Kulatý stůl nejen s mládeží pořádaný v úte-
rý 12. listopadu 2013 agendou Zdravé město 
Moravská Třebová s podporou Národní sítě 
zdravých měst měl k diskusi palčivé téma: 
zaměstnanost. Nedostatek pracovních míst, sla-
bé pobídky státu či regionu začínajícím podni-
katelům a další s tím související problémy jsou 
pravidelně akcentovány na veřejných fórech or-
ganizovaných stejnými v úvodu jmenovanými 
subjekty. Nyní byla očekávána účast nezaměst-
naných, matek na mateřské a rodičovské dovole-
né, studentů či absolventů, tedy zástupců skupin, 
které s nezaměstnaností, či nedosta-
tečnými pracovními možnostmi mají 
co do činění. Pomoci jim měli odbor-
níci ze sféry bankovnictví, úředníci 
úřadu práce a živnostenského úřadu, 
či lidé zkušení například v oblasti 
u nás stále ještě málo akceptované-
ho dobrovolnictví. Společného se-
tkání a diskuse se zúčastnilo na pět 
desítek občanů ze všech uvedených 
skupin. Odborníci s nimi projednali 
konkrétní překážky v hledání práce, 
nebo naopak zkonzultovali jejich 
názory na možnosti aktivního vy-
hledávání zaměstnání. Zároveň jim 
nabídli další, či je seznámili s novin-
kami ve svých agendách, které mo-
hou zaměstnanosti kladně přispět. Za 

odbornou veřejnost k průběhu celé akce cituje-
me závěrečný komentář Vladimíry Kantoříkové, 
ředitelky Kontaktního pracoviště Moravská Tře-
bová Úřadu práce České republiky: „Byla jsem 
překvapena skvělým organizačním zajištěním 
a netradičním pojetím průběhu.  Mohu-li vyslo-
vit názor, byla to akce smysluplná. Ukázali jste, 
že proces hledání zaměstnání není záležitostí 
pouze nezaměstnaného, jako jednotlivce, ale 
také společnosti, ve které žije. Věřím, že tak jako 
pro mě, bylo společné setkání  přínosné a obo-
hacující pro všechny zúčastněné.“               (daz)

Informace o finančním zajištění podnikání zazněly od zástup-
ce bankovní sféry         Foto: Dagmar Zouharová

Sběrný kontejner na svítidla               Foto: archív

Sběrný box v TSMT          Foto: archív

 

 
 

Máte zájem zaměstnat absolventy a získat na jejich mzdu finanční prostředky? 
 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích připravila regionální individuální projekt: 
 

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji 
(CZ.1.04/2.1.00/70.00069) 

 
Cílem projektu je podpora absolventů do 30 let, s evidencí na ÚP déle než 4 měsíce, kteří se chtějí uplatnit ve svém vystudovaném oboru. Firmy mají      

     možnost získat příspěvek na mzdové náklady a kompenzaci nákladů za čas, který se mentor věnuje zaškolení nového zaměstnance. Více informací se  
     dozvíte na seminářích k tomuto projektu, které se budou konat v jednotlivých okresech Pardubického kraje: 
 

3. 12. 2013  ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích – Boženy Vikové-Kunětické 2011 v 1. patře místnost č. 47  v 10:00 hodin 
3. 12. 2013  ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Chrudimi – Pardubická 310   zasedací místnost č. 216  v 14:00 hodin 
4. 12. 2013  ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách – Bezručova 2055/13   zasedací místnost č. 206  v 10:00 hodin 
4. 12. 2013  ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí - 17. listopadu 1394   v přízemí ve velkém sále  v 14:00 hodin 

 
Případné dotazy:  Mgr. Klára Křížová, tel.: 950 144 701, e-mail: klara.krizova@pa.mpsv.cz 

       Ing. Jana Horská, tel.: 950 144 473, e-mail: jana.horska@pa.mpsv.cz 
       Kateřina Járová, tel.: 950 144 437, e-mail: katerina.jarova@pa.mpsv.cz 
 
 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

  

 
 

Vzdělávejte své zaměstnance v nejrůznějších oborech! Staňte se firmou s dobře kvalifikovanými zaměstnanci! 
 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích připravila regionální individuální projekt: 
 

Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II 
(CZ .1.04/1.1.00/B1.00005) 

 
Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů, kteří rozvíjejí svoji činnost a potřebují vyškolit zaměstnance. Firmy mají možnost získat příspěvek na vzdělávání svých 
zaměstnanců a na náhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání. Více informací se dozvíte na seminářích k tomuto projektu, které se budou konat v jednotlivých 
okresech Pardubického kraje: 
 
3. 12. 2013  ÚP ČR, krajská pobočka v Pardubicích – Boženy Vikové-Kunětické 2011 v 1. patře místnost č. 47  v   9:00 hodin 
3. 12. 2013  ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Chrudimi – Pardubická 310   zasedací místnost č. 216  v 13:00 hodin 
4. 12. 2013  ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách – Bezručova 2055/13   zasedací místnost č. 206  v   9:00 hodin 
4. 12. 2013  ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí - 17. listopadu 1394   v přízemí ve velkém sále  v 13:00 hodin 
 
Případné dotazy: Ing. Miloslava Petrásková, tel.: 950 144 440, e-mail: miloslava.petraskova@pa.mpsv.cz 
 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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Jan Mauler

Marie Fučíková

K životnímu jubileu pana Jana Maulera
našeho města, především dvě výstavy 
pod názvem Moravská Třebová ve 
výtvarném umění. 
Jan Mauler pracuje dlouhodobě a ak-
tivně jako člen komise památkové 
péče. Velmi záslužná je jeho činnost 
na poli osvětové činnosti komise, 
především organizace soutěže „Mo-
ravská Třebová, jak ji neznáme“ a in-
stalace výstav soutěžních prací. Sám 
patří mezi nejaktivnější a nejúspěš-
nější současné fotografy Moravské 

Třebové a jejího historického dědictví. Kromě vý-
stav předních umělců, které organizoval, měl již Jan 
Mauler i několik vlastních autorských výstav, na kte-
rých představuje jednak průřez svou tvorbou umě-
leckého tiskaře, ale v poslední době také své fotogra-
fie. Za jeho zásluhy o poznání historie našeho města 
a uchování jeho historického dědictví a za úspěšnou 
propagaci města mu byla udělena Cena města Mo-
ravská Třebová za rok 2011.
Přejeme jubilantovi další léta prožitá ve zdraví, 
v kruhu rodiny a mnoho radosti z jeho četných ak-
tivit!             Členové komise památkové péče

22. prosince oslaví náš spoluobčan pan 
Jan Mauler osmdesáté narozeniny. 
Pan Mauler pochází z Kostelce na Hané, 
v Moravské Třebové žije od roku 1956. 
Původním povoláním je písmomalíř 
a lakýrník a tyto profese zde také vyko-
nával. Zejména seznámení se zdejším 
lékařem, sběratelem grafiky a organi-
zátorem výstav Ladislavem Loubalem 
jej však přivedlo k zájmu o grafické 
techniky. Zaměřil se na tisk z hloubky, 
který začal aktivně provozovat v druhé 
polovině sedmdesátých let. Spolupracoval asi s pa-
desátkou výtvarných umělců, např. Josefem Liesle-
rem, Adolfem Bornem, Josefem Istlerem, Otou Ja-
nečkem, Ladislavem Ruskem, Ludmilou Jandovou, 
a především s Jindřichem Pilečkem a Vladimírem 
Komárkem. 
Díky pozitivním hodnocením výtvarníků získal Jan 
Mauler registraci Českého fondu výtvarných umění 
a mohl tak již počátkem osmdesátých let minulého 
století vykonávat tzv. svobodné povolání. Krátce po 
obnovení činnosti Sdružení českých grafiků Hollar 
byl přijat za řádného člena. Podílel se na vydávání 
bibliofilských tisků a vydal též několik vlastních bib-
liofilií, v nichž textové části realizoval sítotiskem. 
Jako vynikající umělecký tiskař, který byl v kon-
taktu s předními osobnostmi české umělecké scény, 
reprezentoval Moravskou Třebovou především svou 
prací, ale také přiváděl do Moravské Třebové naše 
přední výtvarníky. Zasloužil se o zachycení Morav-
ské Třebové a jejích historických památek prostřed-
nictvím uměleckých děl, zejména grafických listů 
a jejich souborů. Ve spolupráci s Městským muze-
em a Klubem přátel výtvarného umění zorganizo-
val řadu výstav – jednak autorské výstavy předních 
umělců, jednak výstavy uměleckých děl s náměty 

Podzimní dušičkový čas 
v Domově pro seniory 

Moravská Třebová
Svátek Památka zesnulých jsme si připomněli 
na odpoledních kavárničkách, na které jsme se 
připravovali již dopoledne. Pro zlepšení pohody 
jsme upekli jablečný zákusek a pečená jablka pl-
něná jahodových džemem, zdobená šlehačkou. 
U šálku dobré kávy a čaje jsme zavzpomínali 
na naše blízké, kteří už nemohou být mezi námi 
a připomněli si význam nadcházejících svátků. 
Podzimní čas je krásný, příroda je plná teplých 
barev. Proto i my jsme tuto atmosféru přinesli do 
našeho domova a na výzdobu stolů použili vše, 
co nám v těchto dnech příroda přináší – dýně, 
barevné listí, jablka. Také jsme zavzpomínali na 
podzimní lidové tradice a zvyky, přečetli jsme 
si pár básniček o podzimu. Podzimní odpoledne 
jsme ukončili pěknými písněmi.     (zr)

Sto let – dlouhá, nebo krátká cesta života?
Úcta ke stáří patřila vždy ke kultuře vzdělanosti 
národa a jeho lidského přístupu a pochopení. 
Mimořádnost s velkou pokorou se pak projeví 
u příležitosti dožitých sta let věku člověka v plné 
svěžesti, vzpomínání i zájmu o současnost. 
To vše proběhlo s obdivem hlavami účastníků 
při setkání s Marií Fučíkovou, občankou 
Moravské Třebové, narozenou dne 8. října 
1913, konaném na oddělení LDN třebovské 
nemocnice, kde byla paní Fučíková krátkodobě 

hospitalizována. Slavnostní gratulace za všechny pronesl starosta města 
Miloš Izák s důrazným poděkováním za poskytování veškeré zdravotní péče 
a obětavého a laskavého přístupu dcery o její matku. Život oslavenkyně 
Marie Fučíkové nebyl lehký. Byl poznamenán válkou, která znamenala 
omezení osobní svobody, překonávání strachu a projevy statečnosti při 
zabezpečování životaschopnosti početné rodiny. Nebylo lehké ani přenést 
se přes úmrtí manžela a další starosti při výchově dětí. Že se problémů za 
sto let života nastřádalo. Zvládnout je vyžadovalo náročný přístup sama 
k sobě, a milovat celým srdcem. Budiž to vzkazem pro všechny, že čím 
větší požadavky život na člověka nakládá, tím lehčeji zvládá problémy, které 
denně přicházejí k řešení. I nadále přejeme zdraví a užívání šťastného stáří. 

ZO ČSBS Moravská Třebová, jehož je Marie Fučíková váženou členkou

Cantilo v Moravské Třebové nadchlo
Kdo nebyl v neděli 10. listopadu navečer ve dvoraně našeho muzea na kon-
certě smíšeného pěveckého sboru Cantilo z Jevíčka, může velmi litovat. Byl 
to krásný kulturní zážitek. Pěvecký sbor pod vedením Luďka Klimeše předve-
dl svůj bohatý reperetoár ze všech možných hudebních žánrů. Třešničkou na 
pomyslném dortu bylo vystoupení houslisty Tomáše Zápecy, který byl prostě 
úžasný. Jenom bylo nám přítomným moc líto, že nás na koncertě bylo tak 
málo. Lidičky, příště si to nenechte ujít, stojí to za to! Děkujeme všem, kteří 
za námi z Jevíčka přijeli a připravili nám překrásný nedělní večer plný hudby 
a melodií, a těšíme se na další setkání.        V. Nápravníková a M. Rozholdová 

Soubor klientů a zaměstnanců 
Domova pro seniory 
Moravská Třebová

Vás zve na vánoční program

AŽ ZAVONÍ JEHLIČÍ
dne 21. 12. 2013 od 14 hodin 

v kapli sociálních služeb
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

půvab. Tuto hrozbu si dotyčný výtržník zřejmě 
dobře zapamatoval. 

A zase kůň
Uspávací narkotizační foukačka, speciální od-
chytová síť, speciální odchytové zařízení na hady, 
mnoho hodin odborných školení. To vše je stále 
málo. K těmto dovednostem ještě začnou stráž-
níci městské policie zřejmě navštěvovat odbor-
ný výcvik k získání techniky zacházení s lasem 
a bičem. V poslední době se totiž množí případy 
nuceného odchytu koní, volně se procházejících 
po veřejných prostranstvích, nejčastěji po pozem-
ních komunikacích, kde mohou v danou chvíli 
tvořit velice nebezpečnou překážku a může do-
jít k nečekaným a vážným komplikacím. A přes-
ně tato situace nastala 8. 11., kdy se na strážníky 
městské policie obrátil náhodný řidič, projíždě-
jící po ulici Jevíčské. Kůň byl naštěstí ukázněný 
a na jeho obhajobu je třeba uvést, že dbal všech 
pravidel a předpisů, které současné platné právní 
normy v problematice provozu na pozemních ko-
munikacích ukládají. Ve chvíli příjezdu policistů 
si totiž vyhlídkovým krokem vyšlapoval po chod-
níku a evidentně si vychutnával hřejivé paprsky 
podzimního slunného dne. Jelikož se obdobná 
situace v Moravské Třebové zdaleka neodehrála 
poprvé, praxí ostřílení policisté koně odchytili, 
odvedli do bezpečí a posléze předali přivolané 
majitelce. 

Podnapilý taxikář
Na podnapilého taxikáře si počkali strážníci 
městské policie v podvečer dne 7. 11. na ulici 
Svitavské. Taxík zaparkovaný před restaurací 
a řidič sedící nad sklenkou alkoholu. Z místní 
znalosti představitelé zákona věděli, kudy pove-
de cesta onoho hříšníka. Když vozidlo zastavili, 
i přes očekávanou pozitivní dechovou zkouš-
ku jen těžce policisté skrývali údiv ve tvářích. 
Nebezpečnému taxikáři naměřili bezmála 1 ‰ 
alkoholu. Hodnotu potvrdila i opakovaná zkouš-
ka, kterou provedli přivolaní policisté Obvodní-
ho oddělení PČR. Všem zúčastněným se však 
zatajil dech ve chvíli, kdy onen „taxikář“ začal 
argumentovat tím, že není možné, aby mu bylo 
odebráno řidičské oprávnění, když musí ještě za 
hodinu odvést zákazníka, který si jej objednal.

Karel Bláha, velitel městské policie 

Upozornění!
Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům, kte-
ré všichni rádi prožíváme v pohodě a příjemné 
atmosféře, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby-
chom si opět svátků naplno užili. Dbejte zvýšené 
opatrnosti při návštěvách zejména obchodních 
domů, velkoplošných prodejen a marketů, kde 
hrozí v této době zvýšené nebezpečí odcizení 
kabelky, či peněženky. Nejohroženější skupi-
nou jsou ti, kteří nechávají tašku s peněženkou 
volně loženou v nákupním košíku. Taková oso-
ba na chybějící peněženku přijde zpravidla až 
u pokladny. I zapnutá kabelka přes rameno však 
není žádný trezor. Běžně se stává, že profesio-
nální kapsáři tašku rozřežou a peněženku odcizí. 
Nejsou však ojedinělé ani případy, kdy pachatel 
přeřízne řemen kabelky a než zjistíte, co se vlast-
ně stalo, je pryč kabelka s celým jejím obsahem. 
Pozor si dávejte také na lístky od nákupů. Na 
parkovištích ve větších městech se občas stává, 
že vyhozený lístek z odpadkového koše nebo ne-
nápadně odcizený z vašeho košíku odcizí sku-
pinka nepřizpůsobivých občanů a ti přivolají po-
licisty s obviněním, že jste jim nákup odcizili. 
Jen těžko poté dokazujete u pokladny, kudy bě-
hem několika málo minut projdou desítky lidí, 
že právě z vaší peněženky byl nákup hrazený. 

Městská policie radí

Zopakujme si pravidla pro vjezd 
do pěší zóny

Do pěší zóny, v našem případě ulice Cihlářové, 
je vjezd vozidlům zakázán, vyjma vozidel, kte-
rá jsou uvedena ve spodní části dopravní značky 
vyznačující takový úsek, případně vyznačených 
na dodatkové tabulce, a jen v dobu na dopravním 
značení vymezenou. Dále mohou do pěší zóny 
vjíždět vozidla s průkazem pro osoby se zdra-
votním postižením. To znamená, že do pěší zóny 
v Moravské Třebové mohou vjíždět pouze vo-
zidla zásobování, a to v době mezi 8 a 11 hodi-
nou, dále pak výše uvedená vozidla s označením 

upozorňujícím na přepravu osoby se zdravotním 
postižením, ale za podmínky, že se taková osoba 
ve vozidle nachází, nebo bude následně přepra-
vována, a nakonec vozidla Integrovaného zá-
chranného systému v případech, které můžeme 
nazvat „naléhavě nutné“. Samozřejmě nesmíme 
opomíjet také vozidla technických služeb, která 
zajišťují odvoz odpadu, úklid ulice, ad. (doprav-
ní obsluha). Řidiči ostatních vozidel nebo vozi-
del zásobování, vjíždějící do pěší zóny v době 
mimo dobu vyznačenou na dopravním značení, 
se tak dopouštějí přestupku podle § 125c odst. 1 
písm. k) zákona o silničním provozu a policista 
je oprávněn projednat na místě takový přestupek 
uložením blokové pokuty až do výše 2 000 Kč. 
Jelikož je řidičem podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích také cyklista, je tedy 
každý, kdo užívá jízdního kola, povinen řídit 
se stejnými pravidly jako řidič motorového vo-
zidla. V případě neoprávněného vjezdu do pěší 
zóny hrozí i cyklistovi výše uvedený postih za 
porušení těchto pravidel. 

Indisponovaný přišel na nákup
V dopoledních hodinách 9. 11. byla hlídka měst-
ské policie přivolána do obchodního domu Ku-
bík v ulici Lanškrounské, kam přišel snad poří-
dit nákup muž zdatně posilněný alkoholem. Jeho 
nevhodné chování však bylo natolik nesnesitel-
né, že byl v prodejně zaměstnanci upozorněn na 
dodržování společenských pravidel. Posilněn 
alkoholem se však nenechal usměrňovat. Jeho 
jednání natolik narušovalo pravidla společen-
ských norem, že jej nakonec museli přivolaní 
představitelé zákona vyvést na ulici před prodej-
nu, kde byla celá záležitost dořešena. Dotyčný 
jedinec se začal omlouvat a argumentoval s tím, 
že se vše stalo pod tíhou jeho stávající nelehké 
životní situace a přislíbil, že své chování roz-
hodně zlepší. Muž byl hlídkou z místa vykázán 
a upozorněn na hrozbu převozu na protialkoho-
lickou záchytnou stanici do Pardubic v případě 
opakování se situace, což evidentně mělo svůj 

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

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

• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH, 
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným 

na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřed-

nictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky 

městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

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

• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulá-

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

mou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich od-

bavení.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervuje-
me pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  
Filmy označené: 

 jsou titulkované;   jsou ve formátu 3D

Křídla vánoc  ČR

4. 12. středa, 19:00, vstupné 120 Kč
Nový český film v čase vánočním. Zimní příběh 
o zázracích a o naději v nás.
Režie: Karin Babinská. Hrají: Richard Krajčo. V. 
Kerekes. J. Prachař, L. Vlasáková, V. Hybnerová a d.
110 min., do 12 let nevhodné

Kapitán Phillips  USA  
9. 12. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč
Souboj vůle a odhodlání při přepadení americké ná-
kladní lodi somálskými piráty. 
Režie: P. Greengrass. Hrají: Tom Hanks. B. 
Abdi a další.
134 min., mládeži do 15 let nevhodný 

Klauni  ČR, LUX, SR, FIN

16. 12. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč
Film vznikl podle scénáře Petra Jarchovského 
o znovushledání klaunského tria. Film spojuje české  
herce s evropskou hereckou elitou - francouzským 
hercem D. Flamandem , K. Outinen a J. Ferrier. 
Režie: Viktor Taus. Hrají: O. Kaiser. J. Lábus, D. 
Flamand, K. Outinen a  další.
100 min., do 12 let nevhodné 

Přijde letos Ježíšek?  ČR

18. 12. středa, 19:00, vstupné 110 Kč
Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, 
vtipné historky i nostalgii. Příběh dvou rodin, které 
se rozhodly, že Vánoce jsou od toho, aby se konaly 
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu a aby 
na zázraky věřily nejen děti.
Režie: Lenka Kny. Hrají: J. Abrahám, 
L. Šafránková, V. Postránecký ad.
100 min., přístupný 

Sobík Niko 2  FIN, D, IRL  
23. 12. pondělí, 15:00, vstupné 110 Kč 
Předvánoční pohádka pro nejmenší. Tentokrát se 
sobík Niko vydává na záchranou misi. Režie: Kari 
Juusonen, Jorgen Lerdam.
Rodinný, 75 min.

Putování s dinosaury  USA  
23. 12. pondělí, 17:00, vstupné 140 Kč
Premiérový film. Zapomeňte na Jurský park! 
Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí 
světa, v němž vládnou dinosauři.
Režie: Barry Cook, Neil Nightingale.

Hobit: Šmakova dračí poušť  
USA  

27. 12. pátek, 17:00, vstupné 130 Kč 
Premiérový film roku. Další dobrodružství hobita 

Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti 
Režie: Peter jackson, hrají: Ian Mc Kellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage a další.
153 min., přístupný.

Kulturní centrum
Mikulášský karneval
1. 12. neděle, 14:00, dvorana muzea, vstup 
zdarma, občerstvení zajištěno
- přehlídka a vyhodnocení nejzajímavějších ma-
sek (kategorie předškoláci a školáci)  
- tradiční příchod Mikuláše s nebeským dopro-
vodem (rozdávání sladkostí) 
- vystoupení kroužků při DDM
Akci pořádá Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová ve spolupráci s Kulturními službami 
města Moravská Třebová.

Rozsvícení vánočního stromu
1. 12. neděle, 18:00, náměstí T.G.M., vstup 
volný
V programu uvidíte:
Dětský flétnový soubor Hany Dosedělové
Vystoupení operní pěvkyně a sólistky opery 
Slezského divadla se svým dlouholetým spolu-
pracovníkem, klavíristou Františkem Šmídem.

Šamanská pohádka pro duši
Vladimír Václavek – 
Neviditelný svět
11. 12. středa, 19:00, kinosál muzea, 
vstupné 50 Kč
Vladimír Václavek je širší veřejnosti známý 
především jako hudebník. Věnuje se sólové drá-
ze, působil například ve skupinách Dunaj,Rale 
nebo Čikori, spolupracoval s Ivou Bittovou. 
Inspirován osobním prožitkem začal před 
mnoha lety studovlat šamanismus. V knize 
Neviditelný svět přináší příběh, s jehož pomocí 
může každý odhalit svět, který nosí v sobě.

Vánoční koncert Ireny 
Budweiserové
14. 12. sobota, 19:00, dvorana muzea, 
vstupné 150 Kč
Česká zpěvačka, textařka a skladatelka, bývalá 
členka skupiny Spirituál kvintet.

Martino Hammerle - 
Bortolotti
15. 12. neděle, 15:00, Evangelický kostel – 
Svitavská 40, Moravská Třebová, vstupné 
dobrovolné
Neobyčejně všestranný a charismatický koncertní 
a operní pěvec s jedinečným hlasem, původem z ra-
kouského Innsbrucku.

Ježíšek dětem
20. 12. pátek, 16.00, dvorana muzea, 
vstup volný
Zveme všechny děti, které chtějí
• odeslat svůj dopis Ježíškovi NEBESKÝM 
FAXEM 
• vidět svatého Petra a andílka
• rozbalit svůj první letošní vánoční dárek
• užít si vánoční diskotéku
• strávit pěkné odpoledne plné koled a vánoční at-
mosféry
Akci pořádá Dům dětí a mládeže Moravská 
Třebová ve spolupráci s humanitární organiza-
cí ADRA, se Zdravým městem a s Kulturními 
službami města Moravská Třebová.

Silvestrovský ohňostroj
31. 12. úterý, 18:00, náměstí TGM, vstup 
volný

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil, 733 787 998 – vedoucí zámku
Pro skupiny minimálně 10 lidí, nutno objednat se předem 

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta kolem 

světa 
reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Mikulášský jarmark 
7. 12. sobota, 9:00-16:00, muzeum a pro-
stor před muzeem, vstupné dospělí 10 Kč, 
děti 5 Kč
Na jarmarku bude na prodej: keramika, jmelí a ad-
ventní věnce, pletené a ručně malované hedvábné 
oděvní doplňky, paličkovaná krajka, hračky, origi-
nální šperky a bižuterie, medovina, zdobené perníč-
ky a jiné drobné dárky, ozdoby i pochutiny.
Doprovodný program v průběhu jarmarku: 
Cirkus s princeznou 10:00 a 14:00 hod., kinosál. 
Pohádka pro nejmenší diváky v podání divadelního 
souboru J. K. Tyla. 
Po celou dobu trvání jarmarku účinkuje Mikuláš 
s doprovodem.
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Semtex XXL  – Dj Shirak7.12.
PUNKOVÉ VÁNOCE - Pod Parou Tour
N.V.Ú. / Houba / Werglův Pjos / ZaTrest / Inseminační stanice13.12.

Večer s JÄGERMEISTEREM – Dj Pegas6.12.

DĚTSKÁ PŘEDVÁNOČNÍ diskotéka / od 1500 hod. – Dj Pegas14.12.
Retro večer s největšími hity – Dj Pegas14.12.

VÁNOČNÍ BIGBÍT
Metallica Revival / Trio De Janeiro / Durmančiny Bylinky25.12.

ZÁVĚREČNÁ MEGA PARTY
Djs Maty / Shirak / Pegas / Piere / Fuller26.12.

Předsilvestrovská Party  – Dj Fuller28.12.

VELKÁ SILVESTROVSKÁ Party – Dj Maty31.12.

Předvánoční Dance Night – Dj Mirek Karásek

20.12. SOUKROMÁ AKCE

21.12.
ŠTĚDROVEČERNÍ DISCO Party – Dj Maty24.12.

Krajská divadelní 
přehlídka Kukátko

Dne 21. listopadu se naplnil sál městského mu-
zea smíchem žáků ZŠ speciálních a ZŠ prak-
tických. Konal se zde již osmý ročník krajské 
soutěžní divadelní přehlídky nazvané Kukátko, 
kterou pořádá zdejší Speciální základní škola, 
mateřská škola a praktická škola ve spolupráci 
s Kulturními službami města. V letošním roce se 
divadelní přehlídky zúčastnilo osm škol Pardu-
bického kraje a škola z Brna. Celkem se na pódiu 
vystřídalo se svými představeními více než 120 
malých herců. Každoročně děti překvapují svým 
upřímně vyjádřeným „hereckým umem“ s ne-
falšovaným nadšením. Máme radost, že se di-
vadelní přehlídka Kukátko každoročně koná, za 
což patří poděkování městu Moravská Třebová, 
Kulturním službám města i Pardubickému kraji 
za finanční podporu.                Lenka Moravcová

Nostitzovo kvarteto
adventní koncert v Chornicích

Obec Chornice zve všechny na tradiční adventní 
koncert, který se uskuteční v neděli 8. prosince. 
Své umění předvede M. Nostitz Quartet z Pra-
hy (vítěz Pražského jara 1998), který se řadí ke 
špičkovým hudebním tělesům u nás. Uslyšíme 
krásné melodie od Antonína Dvořáka a skladby 
českých a moravských vánoc. Koncert se usku-
teční v sále kulturního domu a zahájen bude 
v 17:00 hodin. Vstupné je dobrovolné a pro 
všechny posluchače bude připraveno drobné po-
hoštění zdarma. Nenechejte si ujít tento krásný 
předvánoční zážitek.       (zr)

Svatá rodina. 
Restaurován další oltářní 

obraz z muzejní sbírky
V letošním roce se podařilo zajistit restaurování posledního 
oltářního obrazu z muzejní sbírky. Je to malba neznámého au-
tora pravděpodobně z druhé poloviny 18. století, představují-
cí scénu Narození Páně (Svatá rodina). Restaurátorské práce 
byly uhrazeny s využitím dotace Pardubického kraje z Progra-
mu podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Par-
dubickém kraji.              -jm-

sobota
7. prosince 2013
Prodej uměleckořemeslných výrobků a jiných drobných dárků, svíček,
jmelí, adventních věnců a vánočních vazeb, zdobených perníčků,
medoviny a punče,…

Program: 10:00 a 14:00  divadelní představení pro děti:
 Cirkus s princeznou (Divadelní soubor  J. K. Tyla, kinosál)

Po celou dobu trvání jarmarku účinkuje Mikuláš s doprovodem

Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč

v budově muzea, Svitavská 18, Moravská Třebová

od 9 do 16 hod.

Mikulášskýjarmark
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Nadační fond pro moravskotřebovské varhany vás informuje
schránku novou, velmi pěknou a z kvalitního ma-
teriálu pro nás sponzorsky vyrobila místní firma 
TONER, a my bychom rádi touto cestou vedení 
firmy poděkovali, velmi si vážíme jejich pomoci. 
Schránka byla pracovníky ORGANY uložena na 
bezpečném místě jako součást varhan a zde čeká 
na své objevení našimi potomky za dalších něko-
lik desítek let.
Nyní bychom vás rádi informovali o aktuálním 
stavu tohoto projektu. Tou nejzásadnější otázkou 
jsou samozřejmě finance. Jak již bylo několikrát 
uvedeno, plánovaný rozpočet projektu byly nece-
lé 4 miliony. V současné chvíli nám chybí zhruba 
již „jen“ půl milionu, což je velmi dobrá zpráva.  
V letošním roce projekt obdržel velmi výraznou 
finanční podporu od našeho města, ministerstva 
kultury, krajské kanceláře, samozřejmě včetně 
příspěvků vás občanů našeho města. Všem vám 
bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat, všichni 
dosavadní dárci projektu byli uvedeni na naší listi-
ně ve schránce varhan, zůstaňte nám prosím věrni 
do závěrečného finiše. A nyní se věnujme vlastní-
mu stavu restaurování varhanního nástroje. Máme 
pro vás velmi potěšující zprávu. Nejenom že jsou 

zrestaurovány veškeré komponenty nástroje, ho-
tova je i varhanní skříň a od září tohoto roku již 
probíhá stavba nástroje. Celý nástroj by měl být 
do konce tohoto roku postaven a plně funkční. 
Jakmile bude stavba dokončena, je naplánován 
v chrámu den otevřených dveří, aby si každý mohl 
nástroj prohlédnout. Bude to poslední příležitost 
vidět nástroj trochu více a podrobněji. Tato akce 
se předpokládá v době adventu tohoto roku, přes-
nější termín v tuto chvíli určit nelze, vše závisí na 
postupu vlastní stavby. Pak již bude následovat 
poslední etapa restaurování, a tou je ladění hoto-
vého nástroje. Zde je potřeba respektovat základ-
ní podmínku. Aby bylo možné nástroj odpovědně 
ladit, nesmí teplota klesnout pod 15 stupňů tep-
la, což je v zimním období zásadní otázka. Ŕíci 
tedy, kdy bude naladěno, nelze, existuje však plán 
nástroj naladit ve dvou etapách. To finální úplné 
ladění bude provedeno až na jaře příštího roku, až 
budou k dispozici zmíněné teplotní podmínky.
Co říci závěrem? Jakmile bude vše hotovo a na-
laděno může proběhnout slavnostní uvedení ná-
stroje do provozu, na čemž se již nyní organizač-
ně pracuje.                                   Správní rada NF

Náš nadační fond pro záchranu moravskotřebov-
ských varhan v letošním roce pokročil do čtvr-
tého roku své existence a práce na svém poslání 
pomoci při záchraně vzácných varhan v Morav-
ské Třebové. Jedná se o nástroj našeho hlavního 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním 
náměstí.  13. září 2010, tedy před třemi lety, byla 
zahájena záchrana tohoto nástroje první etapou, 
rozebráním a odvezením do dílen restaurátorské 
firmy ORGANA Kutná Hora. Zároveň je to letos 
130 let od vzniku tohoto nástroje a jeho umístě-
ní do chrámu, o čemž svědčí i listina, která byla 
nalezena při restaurování varhanní skříně, a její 
schránka nese datum 4. 12. 1883. Shlédnout její 
fotografie a překlad z němčiny jste mohli vidět 
na výstavě fotografií z restaurování, a to v měst-
ském muzeu v průběhu měsíce listopadu. I my 
jsme se rozhodli navázat na historickou kroniku 
tohoto nástroje a ve spolupráci s předními před-
staviteli našeho města jsme sestavili a uložili lis-
tiny nové, které popisují tento projekt, a podá-
vají informace o našem městě. Článek na toto 
téma jste měli možností číst v předchozím čísle 
tohoto periodika. Pouze bychom chtěli dodat, že 

Tradiční soutěž ve 
sportovní kynologii

Na 14. ročník Moravskotřebovského závodu se 
23. listopadu sjelo přes čtyřicet psovodů a psů 
převážně z Pardubického a Olomouckého kraje. 
V sedmi kategoriích se posuzovala poslušnost 
a obrana. Výkony psů byly vyrovnané a mezi 
dospělými si skvěle vedli i nejmladší psovodi. 
Zdá se, že po dlouhodobém útlumu mládež opět 
nachází ke kynologii cestu. Naše organizace se 
na práci s mládeží zaměří i do budoucna. Děku-
jeme městu Moravská Třebová za finanční pří-
spěvek na naši činnost a Komisi Zdravé město za 
finanční podporu Moravskotřebovského závodu. 
Výsledky soutěže a poděkování všem, kteří nás 
podporují, najdete na www.zko308.wz.cz

ZKO Moravská Třebová

Čaj o páté 
Zajímavý projekt se uskutečnil na speciální ško-
le. Projekt s názvem Čaj o páté měl žákům a stu-
dentům přiblížit čajovou kulturu v zemích kde 
je čaj tradičním nápojem. Žáci a studenti naší 
školy si mohli vyzkoušet různé způsoby přípra-
vy a servírování čaje a formou prezentací záro-
veň představili jednotlivé země, ve kterých má 
pěstování a pití čaje staletou tradici. Zároveň se 
tímto způsobem žáci učili jak spolu komuniko-
vat, jak být k sobě ohleduplní a respektovat je-
den druhého, stejně jako kulturní různorodost. 
Akce měla velký ohlas a všem zúčastněným se 
velmi líbila. Snad se nám ji podaří ještě někdy 
v budoucnosti zopakovat. Projekt byl financo-
ván za přispění města Moravská Třebová.

Lucie Laštůvková, učitelka spec. školy

 
 
 
 
 
  
 

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 
(Křižovatka) 

   

Vás srdečně zve na 
  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
 který se koná 12. prosince 2013 od 8.00 do 11:30 hodin v budově školy. 

 
Proč byste se měli přijít podívat, co uvidíte?  
• Projektové vyučování, spolupráci mezi třídami  

• Výuku v menším kolektivu dětí  
• Práci asistentky pedagoga v první třídě 

 • Individuální přístup k dětem 
 • Zajímavou výuku na interaktivních tabulích, s iPady, v jazykové učebně  

• Práci dětí v nových prostorách přípravné třídy 

 

 
V době od 13:30 do 15:00 hodin se uskuteční Dětský vánoční jarmark.  

Přijďte se podívat a dobře nakoupit.  
 

Putování se skřítky 
Pozdimníčky

Ve čtvrtek 24. 10. pořádala naše škola (ZŠ Kostelní 
náměstí) Putování se skřítky Podzimníčky. Naše pu-
tování začalo ve škole. Byly tam pro nás připravené 
3 dílny, ve kterých jsme si mohli vyrobit netopýry, 
dýně a podzimní čelenky. Potom jsme se přesunu-
li na dvůr, kde na každou třídu čekal její skřítek, 
a celá škola vyrazila na Křížový vrch. U hřbitova 
jsme si zapálili lampiony a šli jsme i s rodiči stezku 
odvahy. Po cestě jsme potkali 3 skřítky – Špuldu 
Šuplíka, Ježiletku Zmrzlici a Poletuchu Podzimní. 
Na konci stezky jsme plnili ještě úkoly, za které 
jsme dostali odměnu. Potom každá třída vypustila 
lampion štěstí, na kterém byla napsána naše přání. 
Putování se nám moc líbilo a doufáme, že bude pří-
ští rok znovu.        Žáci 3. třídy ZŠ Kostelní náměstí

Obrok 2013
Obrok – to je celostátní setkání roverů a rangers (skauti a skautky nad 15 
let), které se koná, jak už z názvu vyplývá, jednou za dva roky. Obvykle se 
skauti setkávají mezi květnem a červnem, letos se však situace zkompliko-
vala kvůli povodním, které postihly i hrad Švihov u Klatov, kde se setkání 
mělo konat. Podařilo se však termín posunout, a tak se 18.-22. 9. ve Švi-
hově setkalo přes 700 skautů z celé republiky. Příjezd účastníků ve středu 
večer provázel déšť, to však nebránilo tomu postavit stany a dorazit k pó-
diu na zahajovací ceremoniál. Všechny večery pak byly plné koncertů, na 
kterých se představily kapely Nebe, Deliwery, zpěvák Voxel a mnoho dal-
ších. Ve čtvrtek nás čekala Služba – práce všeho druhu, od kopání, čištění, 
stěhování, natírání, zvelebování lesa a jezů až po hraní s dětmi v mateřské 
škole či nákupu pro seniory. Práce pro hrad, obec i její okolí velmi pomohla 
místním a odměnila její vykonavatele pocitem učiněného dobrého skutku. 
Pátečním programem bylo Inspiro – aktivity jednotlivých roverských kme-
nů (skupin), kde si každý mohl zkusit oblíbenou hru jiného kmene. Odpo-
ledne se všichni proměnili ve středověké válečníky ve Velké hře. V sobotu 
nás navštívilo mnoho zajímavých hostů v rámci variabilního programu Va-
Pro, mezi nimi Vladimír Franz, Karel Janeček, Meda Mládková, Dan Při-
báň, různí skautští specialisté a další. Také jsme měli možnost vyzkoušet si 
netradiční sporty jako kinball, tchoukball nebo frisbee. Během setkání jsme 
se také mohli zúčastnit doprovodného programu, kam spadal geocaching, 
diskuze, filmové projekce, prohlídka hradu, fotoateliér a především speci-
ální 4D kino. V neděli ráno Obrok ukončila bohoslužba a pak se účastníci, 
nabití dojmy a zážitky, rozjeli do svých domovů. Servistým dobrovolníků 
ještě zboural hangáry, čajovnu Tunel, krčmu a jiná tradiční „místa“ a teď 
už nezbývá, než se těšit na Obrok, který bude ob rok.            Alena Jílková
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Příběhy z muzejního depozitáře IV.
V roce 1767 nechal Klossy ke 
kostelu Nanebevzetí P. Marie 
v Moravské Třebové přistavět lo-
retánskou kapli, kterou freskami 
vyzdobil Juda Tadeáš Supper, mo-
helnický rodák, který se do Morav-
ské Třebové přiženil v roce 1736 
a stal se významnou, snad i vůdčí 
osobností zdejší umělecké komu-
nity. Freskami vyzdobil také inte-
riéry farního i hřbitovního kostela.
Na vnějších zdech Loretánské 
kaple vytvořil fresky s náměty 
Zvěstování Panně Marii, Naro-
zení Páně a Přenesení Mariina 
domu z Nazaretu do italského Lo-
reta, k němuž došlo podle legen-
dy, tradované v různých verzích, 
na konci 13. století. Nad nimi je 
umístěn nápis: 
ET VERBUM CARO FACTUM EST / ET HA-
BITAVIT IN NOBIS ET VIDIMUS / GLORIAM 
EJUUS UNIGENITI QUASI DEI, což je bib-
lický text (Jan 1, 14), v závěru nápisu zkrácený 
a zkomolený, jehož překlad (podle Bible 21) zní: 
To Slovo se stalo tělem 
a přišlo žít mezi nás. 
Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, 
plný milosti a pravdy.

9. října 1767 byla kaple vysvěcena. 1. dubna 1770 
pak Klossy věnoval finanční prostředky na provoz 
kaple a na beneficianta, který v ní měl šestkrát týd-
ně číst mše svaté.
V pondělí měla být sloužena mše za Matthiase 
Klossyho (prosba k sv. Matouši), v úterý za jeho 
manželku a spoluzakladatelku nadace (prosba k  
sv. Anně a Janě), ve středu za jejich syna Franze 
a jeho manželku Josefu (prosba k sv. Janu Nepo-
muckému), ve čtvrtek, pátek a sobotu za ostatní 
příbuzné manželů Klossyových.
Supper získal příslib, že bude v kryptě Loretánské 

kaple pochován, a tak se roku 1771 také stalo. 
Matthias Klossy zemřel o rok dříve, 4. května 
1770 ve věku 71 let. Dům č. p. 33 zdědila vdova, 
předala jej však synu Franzovi a sama roku 1776 
zemřela v domě č. p. 28.
Fresky na loretánské kapli byly značně poškozeny 
požárem v roce 1844. Opravy byly zřejmě prove-
deny až začátkem 20. století a následně byly malby 
znovu velmi poškozeny mimo jiné i dlouholetým 
zatékáním do pravého nároží fasády, takže z vý-
jevu Narození Páně (Klanění pastýřů) se zachoval 
pouze fragment oslíka v levé části. Restaurátor-
ským zásahem v polovině devadesátých let byla 
zachráněna podstatná část dalších dvou výjevů.

Ačkoliv jde jen o kopii zachovanou navíc ve 
velmi špatném stavu, je obraz pozoruhod-
nou ilustrací mariánského kultu v Moravské 
Třebové v druhé polovině 18. století. O značné 
úctě k Panně Marii v rodině Klossyových svěd-
čí ovšem především doložená nadace této rodiny 
pro Loretánskou kapli, kterou obraz zajímavým 
způsobem doplňuje.      -jm-

Obraz Matthiase Klossyho 
obětujícího své srdce Panně Marii
V depozitáři muzea je uložen velmi poškozený 
obraz – olejomalba na lepence, která má i s rámem 
rozměry 94 cm x 68 cm. Malba zachycuje muže 
na lůžku, který drží ve zdvižené levici planoucí 
srdce. Pravou ruku vkládá do dlaně ženy, stojí-
cí u lože. V pravém horním rohu je vyobrazena 
Panna Marie s dítětem a dva andílci.
Ve spodní části obrazu je umístěn text:
Für deine Lieb und Treu wunsch ich vor meinen 
Scheyden
Gott ein Besohner sey in deinen Trehner Leiden. 
– 
Ich thu mein Seel und Hertz der Gnaden Mutter 
schencken
und werde auf deinen Schmerz bey ihr Allzeit 
gedenken
damit auch ihre Schoss dir nicht entgehen kan
Welches dir wunschet Kloß Dein lieb und treuer 
Man.

Volně přeloženo:
Za tvou lásku a věrnost přeji si před svým 
odchodem,
aby tě Bůh odměnil za tvé slzy a utrpení. –
Svou duši a srdce věnuji Milostivé Matce [Boží]
a budu jí vždy připomínat tvou bolest,
abys nepřišla také o její ochranu,
to ti přeje Kloß, tvůj milý a věrný muž.

Obraz byl pro muzeum zakoupen v prvním čtvrtle-
tí roku 1915 a výjev interpretován tak, že „Klossy, 
stavebník loretánské kaple, obětuje na úmrtním 
loži, v přítomnosti své ženy, srdce loretánské Mat-
ce Boží“. Je také uváděno, že jde o kopii, údaje 
o autorovi a době vzniku originálu i kopie však 
chybí.
Matthias Klossy byl moravskotřebovský soukeník 
a radní, majitel domu č. p. 33, t. j. náměstí TGM 
27. Ještě jako soukenický tovaryš se 14. května 
1725 oženil s Annou Johannou Sichovou, dcerou 
moravskotřebovského soukeníka Georga Sichy. 

Obraz Matthiase Klossyho obětujícího své srdce Panně Marii             Kopie z muzejní sbírky, detail
Loretánská kaple při farním kostele v Moravské 
Třebové     Foto J. Martínková 2013

Dům č. p. 33                 Foto J. Martínková 2013
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Zajímavý projekt financovaný z prostředků Par-
dubického kraje se uskutečnil na Speciální MŠ, 
ZŠ a PrŠ v Moravské Třebové. Projekt byl zamě-
řený na rozvíjení komunikace mezi žáky s růz-
ným typem mentálního postižení a na rozvíje-
ní motoriky a ekologického chování. Hlavním 
středobodem tohoto projektu, ne náhodou nazva-
ného „Pohled na svět očima cyklisty“, bylo jízdní 

V měsíci říjnu se naše škola zúčastnila 4. roč-
níku mezinárodního projektu Záložka do kni-
hy spojuje školy, který vyhlásila Národní pe-
dagogická knihovna Komenského v Praze 
a Slovenská pedagogická knižnica v Bratisla-
vě k Mezinárodnímu měsíci knihoven. Cílem 
projektu byla podpora dětského čtenářství 
a navázání kontaktů mezi českými a sloven-
skými školami prostřednictvím výměny zá-

ložek do knih. Děti 3. až 9. tříd pod vedením 
učitelek vytvořily různými výtvarnými techni-
kami 360 záložek, na kterých ztvárnily svého 
oblíbeného literárního hrdinu. Záložky jsme si 
vyměnili s dětmi z naší partnerské školy v Ban-
skej Štiavnici. Je to jedna z forem, jak ukázat 
dětem, že čtení je stále aktuální a číst se zá-
ložkou od kamaráda ze Slovenska je pro menší 
děti lákavé a příjemné.          Jiřina Faktorová

Jednou ze zajímavých akcí měsíce října byly 
TECHNOhrátky. Ty jsou určeny vycházejícím 
žákům z deváté, popřípadě z osmé třídy. V cent-
ru zájmu našich žáků byla Střední odborná ško-
la a Střední odborné učiliště Lanškroun. Ředitel 
školy celou akci slavnostně zahájil hned ráno ve 
sportovní hale školy. Poté byli žáci šesti základ-
ních škol přiděleni ke studentům, kteří je prová-
zeli po jednotlivých stanovištích. Zde děti plni-
ly rozmanité úkoly, které souvisely s učebními 
obory: kadeřník/kadeřnice, kosmetička, knihař, 
mechanik elektronik, elektromechanik pro zaří-
zení a přístroje, nástrojař. Po obědě se všichni 
znovu sešli ve sportovní hale, aby získané vědo-
mosti zúročili ve vědomostní soutěži. Naše ško-
la získala pěkné 2. místo. Děti se vracely domů 
s drobnými dárky, ale hlavně se spoustou zají-
mavých zážitků. Další podnětnou akcí pro vy-
cházející žáky byla exkurze do místního závo-

du REHAU. Ta začala představením firmy a její 
historií. Dále následovala ukázka jednotlivých 
výrobků firmy - součástek do automobilů ně-
kolika světových značek. Poté se žáci seznámi-
li s učebním oborem plastikář, který se vyučuje 
na SOU ve Svitavách. Druhou polovinu exkurze 
žáci prožili přímo ve výrobě při komentované 
prohlídce pracoviště. Ochotní zaměstnanci od-
povídali také na zvídavé otázky žáků. Vycházejí-
cí žáci se těší na další exkurze ve firmách Pekár-
ny Moravec a Evektor Sušice. V rámci projektu 
Rovné příležitosti pro všechny, o kterém jsme 
vás informovali už v říjnovém vydání zpravoda-
je, proběhly na naší škole Komunitní kruhy pro 
žáky a třídní kolektivy. Lektorkami kruhů byly 
pracovnice PPP Ústí nad Orlicí. Obsahem byla 
témata vrstevnických vztahů, poruch příjmu po-
travy, návykových látek či kyberšikany.

Vyučující z „Křižovatky“

Velice zajímavá beseda proběhla v první polovi-
ně listopadu v naší speciální škole na ul. Komen-
ského a ul. 9. května. Téměř 2 hodiny vysvětloval 
našim žákům zástupce velitele městské policie 
Radovan Zobač co znamenají pojmy šikana a ky-
beršikana a jak se oběma závažným oblastem po-
kud možno úspěšně bránit. To, že se jedná v dneš-
ní době o veliký problém, není žádných pochyb. 

Pan Zobač během besedy zodpověděl celou řadu 
dotazů, které směřovaly právě na dané téma a za-
slouží za velice zajímavé a podnětné povídání po-
děkování naší školy. Další neméně aktuální téma 
dnešní uspěchané doby bude směřovat do oblasti 
drog, kouření a alkoholu. Uskuteční se v příštím 
kalendářním roce, a to v měsíci březnu.
Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitelky školy

Pohled na svět očima cyklisty

Projekt Záložka do knihy spojuje školy

Novinky z „Křižovatky“

Beseda o šikaně a kyberšikaně Branné dopoledne 
ve speciální škole

Začátek listopadu byl ve znamení ověření při-
pravenosti žáků a pracovníků naší školy v přípa-
dě, že by došlo k nemilé události – požáru nebo 
chemickému zamoření. Celé branně zaměřené 
dopoledne začalo tradičním vyhlášením požár-
ního a chemického poplachu. Všichni přítomní 
žáci a zaměstnanci školy se velmi rychle pře-
místili do předem určeného prostoru, v kterém 
proběhlo vyhodnocení této části dopoledního 
programu. Po krátké přestávce, určené na sva-
činu, se podle daného rozpisu střídali žáci ško-
ly a jejich pedagogové na jednotlivých stanovi-
štích. Nutno dodat, že branné dopoledne bylo 
velice zajímavé, protože nechyběli místní hasiči 
a strážníci městské policie, za což bych jim chtěl 
poděkovat. Žáci se také mohli dozvědět něco 
z topografie a zdravovědy. Velice zajímavé bylo 
DVD obsahově zaměřené na mimořádné životní 
situace (záplavy, zamoření prostoru chemickou 
látkou, poskytnutí první pomoci při autonehodě 
aj.). Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě branného dopoledne podíleli, především 
učitelkám Iloně Burianové a Monice Vrbové.
Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitelky školy

Obrovský úspěch žáků základní 
školy na Kostelním náměstí

Již po několik let se mnoho žáků naší školy účast-
ní Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České 
republiky, tedy organizace, která sdružuje lidi s IQ 
mezi horními dvěma procenty populace. V této 
soutěži nerozhodují naučené znalosti, ale schop-
nost samostatného uvažování, rychlého rozhodová-
ní. Do letošního ročníku se přihlásilo 41 109 žáků 
z celé ČR. V říjnu proběhla školní kola, ze kterých 
postoupilo do krajského kola jen 40-60 nejlepších 
žáků z celého kraje (podle kategorie). Z žáků naší 
školy postoupili Daniel Moravec, žák V. třídy, Ma-
těj Burda, žák IV. B třídy, a Aneta Jiroušová, žá-
kyně VIII. B třídy. V pátek 8. 11. se uskutečnila 
krajská kola. Všichni tři si vedli velmi dobře. Nej-
většího úspěchu dosáhl Daniel Moravec, který 
skončil z 39 účastníků na 5. místě v kraji. Gratuluji 
k vynikajícímu úspěchu! Jsem velmi ráda, že ani 
Matěj Burda, ani Aneta Jiroušová se mezi ostatními 
soutěžícími neztratili. Děkuji jejich učitelům, kteří 
je vedou nikoliv ke „šprtání“, ale k užívání rozumu.

Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

Střípky ze základní 
školy Palackého

V průběhu minulého měsíce navštěvova-
ly naše třídy pracovnice z Pedagogicko 
psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. 
V preventivním projektu Krok za krokem 
se snažily pomoci dětem i učitelům při 
vytváření zdravého kolektivu ve třídách. 
Školní výuku si většina tříd zpestřila ná-
vštěvou divadla v Moravské Třebové. 
3. B se vydala na divadelní představení až 
do Hradce Králové, kde se žáci zároveň 
i smočili v bazénu. Kromě toho většina tříd 
navštívila knihovnu a tam se žáci seznámi-
li s knižními novinkami a společně splnili 
i úkoly, které si pro žáky připravila paní 
knihovnice.         Učitelé 1. stupně

Na dopravním hřišti v Mohelnici se žáci seznámili s pravidly silničního pro-
vozu a bezpečnosti      Foto archív

kolo. Projekt proběhl ve dvou fázích. V jarních 
měsících se žáci seznámili s pravidly bezpečné 
jízdy na kole a učili se vnímat kolo jako zdravý 
a především ekologický dopravní prostředek. Vy-
zkoušeli si jízdu zručnosti, naučili se pravidlům 
první pomoci a besedovali s příslušníky Městské 
policie v Moravské Třebové. Součástí této první 
fáze byl i výlet do přírody, konkrétně na rozhled-

nu Pastýřku, týčící se 
nad Moravskou Tře-
bovou.
Druhá fáze projektu 
proběhla 31. 10. na do-
pravním hřišti v Mo-
helnici, kde se žáci 
seznámili především 
s pravidly silničního 
provozu a vyzkouše-
li si bezpečný pohyb 
v prostředí dopravního 
hřiště. 
Akce byla úspěšná 
a věříme, že i přínos-
ná. Žákům se líbila 
a jistě by si ji rádi zo-
pakovali. 

Lucie Laštůvková 
Speciální MŠ, ZŠ a P
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Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční 2. 12. v 10:00 hodin 
v refektáři františkánského kláštera. Svoz seniorů 
k návštěvě hřbitova v zimních měsících nebude zajiš-
ťován. O prvním jarním termínu se dozvíte ze zpravo-
daje. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 
hod. na adrese: Svitavská  44, M. Třebová. Kontaktní 
osoba D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Tříkrálová sbírka
Jako již tradičně proběhne i v příštím roce Tříkrálová 
sbírka. Termín koledování v Moravské Třebové je od 
6. 1. do 12. 1. 2014. Nyní probíhá nábor koledníků 
– kdo by měl zájem zúčastnit se aktivně naší sbírky, 
jako koledník kontaktujte prosím p. Dokoupilovou 
na mail: draha.dokoupilova@mtrebova.charita.cz
Svatomartinské veselí
11. 11  se v sále Na Písku konalo již tradiční Sva-
tomartinské veselí. Prostory i pomoc bezplatně po-
skytla místní vojenská škola. Akci finančně podpo-
řil částkou 5000 Kč a převzal nad ní osobní záštitu 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dále 
veselí finančně podpořilo město Moravská Třebová 
částkou 5000 Kč. Akce se zúčastnili klienti našich 
služeb a pozvání přijaly i okolní organizace: Cha-
rita Polička, Charita Zábřeh, Charita Nové Hrady 
a Domov u Studánky z Anenské Studánky. Program 
byl pestrý – vystoupení cvičených psů s cvičitelkou 
Annou Konopáčovou, ukázka židovských tanců 
ze Štemberka, taneční country skupina Srdíčko ze 
Svitav a Cirkus Paciento z Plzně, samozřejmě ne-
chybělo zábavné losování, do kterého přispěli míst-
ní firmy i jednotlivci. K poslechu a hlavně k tanci 
hrála skupina DOMINO, slovem nás provedl Václav 
Žáček. Všichni účastníci odcházeli s úsměvem na 
rtech, což pro nás byla ta největší odměna. Pozvání 
přijal starosta M. Třebové, zástupci vojenské školy 
- pplk. Josef Hloupý a pplk. Josef Lorenz, prezident 
Arcidiecézní charity Olomouc o. Bohumír Vitásek. 
Všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli patří obrov-
ské DĚKUJEME. 
Dobrovolnictví
Pro účastníky programu Kamarád jsme 
připravili v našich dílnách workshop za-
měřený na výrobu svíček – každý, kdo 
přišel, si mohl vytvořit svíčku a odnést ji 
domů. Malí i velcí Kamarádi si společné odpoledne 
užili. Byla to příjemná a vítaná změna proti ostatním 
schůzkám, kde se většinou věnují učení a jiným staros-
tem běžného života. Program Kamarád funguje hlavně 
díky finanční podpoře Nadačního fondu Albert v rámci 
grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Náš stánek s výrobky i letos najdete na různých ak-
cích nebo si výrobky můžete zakoupit v Andělském 
obchodě od pondělí do pátku 9:00-11:30 a 13:00-
16:00 v sídle Charity (naproti Penny, bývalá pobočka 
školy). Těšíme se na setkání s vámi. 
Krásný adventní čas a radost ze svátečních dní pře-

je tým pracovníků OCHMT.

V sobotu 16. listopadu uspořádali moravskotře-
bovští skauti po několikaleté odmlce pěvecko-dra-
matickou soutěž Balvánek. Dopoledne se do sálu 
Na Písku sjela necelá stovka místních i „přespol-
ních“ dětí (6-15 let), které měly možnost předvést 
početnému publiku nejen své hudební a taneční 
nadání, ale především skautskou kreativitu a smy-
sl pro humor. Svá neotřelá vystoupení děti doplnily 
také o pestrobarevné kostýmy a hru na doprovod-
né nástroje. Všem se zábavná čísla velmi povedla 
a porota proto měla při určování vítězů těžké roz-
hodování. V kategorii mladších (vlčata a světluš-
ky) se nakonec na první příčce umístily Slunečnice 
z Brněnce a mezi staršími (skauti a skautky) Lasič-
ky z Moravské Třebové. Oceněny byly také skvě-
lé výkony jednotlivců, z nichž si první místo vy-
zpívala Andrea Faltýnková z Poličky. Poděkování 

patří rovněž našim sponzorům – městu Moravská 
Třebová, Vojenské střední škole a VOŠ MO i všem 
ostatním, kteří nám při organizaci akce pomohli. 
Večer na Balvánek volně navázal již 16. ročník tra-
diční skautské večerní bojovky, jejíž tématem byla 
už podruhé Záhada hlavolamu. Po spletitých a ta-
jemných uličkách historického centra Moravské 
Třebové se tak proháněli Vontové, Široko, Rychlé 
šípy i příznivci časopisů TAM-TAM a Sběrač, kte-
ří se snažili vypátrat co nejvíce informací o tajem-
ném hlavolamu – Ježku v kleci. Hry se zúčastnilo 
24 týmů z osmi měst, tedy více jak 150 dětí. První 
místo si již potřetí vybojovaly Lasičky z Moravské 
Třebové. Všem účastníkům i organizátorům patří 
velký dík. Obě akce byly skvělým zážitkem, který 
si (doufejme) za rok opět zopakujeme.

Pavlína Navrátilová, Junák Moravská Třebová

Myslím si, že to byla vydařená akce, nejen nápa-
dem, ale také organizací. Z našeho pohledu zvukařů 
to byl opravdu zážitek. Když se setmělo, děti cho-
dily po malých skupinkách s lampiony a my zvu-
kaři jsme jim po cestě pouštěli strašidelné a zvířecí 
zvuky. S organizací pomáhali také žáci převlečeni 
za skřítky. Je velmi hezké, že něco takového vůbec 
někoho napadlo. Rád bych, aby se tato akce usku-

tečnila i v dalších letech. Myslím, že mluvím za vět-
šinu pomocníků i účastníků. Krásné bylo celkové 
zakončení této akce, kdy si každá třída vypustila 
svůj balon přání.     Žáci 8. tříd ZŠ Kostelní náměstí

V úterý 12. 11. se škola a všední vyučování změni-
ly jako mávnutím kouzelného proutku v dopolední 
pohádku. Chodby i třídy byly vyzdobeny pohád-
kovými postavičkami, s jejichž výrobou pomáhali 
žáci a co víc? Třídy byly plné živých princezen, 
kocourů v botách, trpaslíků, čertíků a dalších po-
staviček. Ve velké tělocvičně proběhl za zvuku 
hudby karnevalový rej. Po jeho skončení čekalo na 
mladší žáky plnění zajímavých pohádkových úko-
lů, které si připravili starší žáci. Masky si prohléd-
la i porota a z každé třídy vybrala vítěze. Výběr byl 

však velmi obtížný. Nejlepší masky byly vyhláše-
ny při zahajování již tradičního lampiónového 
průvodu. Poté se učitelé, rodiče i děti s blikající-
mi svíčkami v lampiónkách vydali na domluvenou 
procházku městem. V čele průvodu nám do kroku 
bubnovali bubeníci, o to lépe se nám společně po-
chodovalo. Podle spokojených výrazů ve tvářích 
dětí a snad i rodičů soudíme, že to byla zase jedna 
z vydařených akcí na naší škole. Na závěr bychom 
chtěli moc poděkovat všem, kteří pomáhali s orga-
nizací celého dne.                        Učitelé 1. stupně

Skautský Balvánek a Záhada hlavolamu

I pomocníci by chtěli říct pár slov

Pohádkový den na ZŠ Palackého

Vzpomínka na léto
V červnu letošního roku jsme i díky podpoře 
města Moravská Třebová strávili týden v krás-
ném prostředí rekreačního zařízení Radiměř. 
Konala se tam již tradičně škola v přírodě, ten-
tokrát jsme se přenesli mezi indiány a učili se od 
nich užite čné dovednosti z oblasti rostlin, zvířat, 
lovu, ohňů, šifrování, stopování a také jsme si 
vyrobili zajímavé ozdoby a módní doplňky. Na-
konec nechyběl ani táborák a cesta za pokladem. 
V pátek se nám ani nechtělo vracet zpět do ci-
vilizace. Děkujeme městu Moravská Třebová za 
příspěvek, který nám pomohl uhradit cestu auto-
busem tam i zpět a také jsme za něj nakoupili vý-
tvarné potřeby a odměny všem novým mladým 
indiánům. Také děkujeme všem učitelkám, panu 
učiteli i paní kuchařce, kteří se na týden změni-
li na náčelníky indiánských kmenů a naučili nás 
spoustu užitečných věcí a věnovali se nám do-
slova ve dne v noci.              Žáci speciální školy

Cestováním ke vzdělání
Gymnázium v Moravské Třebové se stejně jako 
všechny školy snaží motivovat žáky ke studiu 
různými metodami, aktivitami či exkurzemi. 
Při studiu jazyků se velmi osvědčují tematické 
zahraniční zájezdy. Při jejich realizaci škola ak-
tivně spolupracuje s městem Moravská Třebo-
vá. I tentokrát se zájezd, „ušitý na míru“ právě 
gymnáziu, uskutečnil ve spolupráci s městem, 
jehož příspěvek významně snížil účastníkům 
náklady. V poslední říjnové dekádě se téměř pě-
tina žáků školy vypravila poznávat kolébky dvou 
z jazyků vyučovaných na škole – Velké Británie 
a Německa. V programu žáci navštívili hlavní 
města obou zemí, Londýn a Berlín, i další slavná 
blízká místa včetně jejich pamětihodností a zají-
mavostí. V Anglii se žáci seznamovali s kulturou 
a zvyky přímo v rodinách, zažili cestování lon-
dýnským metrem, potkali Sherlocka Holmese, 
shlédli královské klenoty a někteří dokonce vi-
děli „naživo“ královnu. Příjemnou kompenzací 
vzdělávání přinesla zábava v Legolandu a v mu-
zeu Madame Tussaud´s. Plavba po Temži či přes 
kanál La Manche nebo výstup do vyhlídky na 
Fernsehturm v Berlíně patří k dalším nezapome-
nutelným zážitkům. Prostě, sečteno a podtrženo, 
zájezd splnil veškerá očekávání a jeho účastníci 
mají zkušenostmi a zážitky „nabito“ na několik 
let dopředu.   Za účastníky zájezdu Iva Kodešová



strana 12 / prosinec 2013 Z 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 Á Knihovna

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

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

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.-31. 12. Výstava děl Pavla Foretníka
Výstava fotografií, ukázky kreseb a originálních 
digitálních maleb Pavla Fortníka, devatenáctileté-
ho studenta Vojenské střední školy a Vyšší odbor-
né školy Ministerstva obrany v Moravské Třebo-
vé. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny
1.-31. 12. Prosincová amnestie
Amnestie se vztahuje na registrační poplatky nově 
přihlášených čtenářů na r. 2013. Využijte příleži-
tost a získejte zdarma registraci do knihovny!
9.-12. 12. Vzdělaný občan
Knihovna pořádá kurzy počítačové gramotnosti. 
Přijďte si vyzkoušet práci s moderní technikou! 
Vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 
hod. můžete procvičovat své dovednosti na note-
booku
10. 12. Konverzační večery
Chcete si zdokonalit svou schopnost domluvit se 
ve světovém jazyce? Všem pilným studentům je 
určen konverzační večer. Lekce vedou zkušení 
lektoři. Účastníci si mohou zvolit jeden ze světo-
vých jazyků - angličtinu, němčinu nebo ruštinu. 
Začátek je v 17:00 hod. Další plánované termíny: 
21. 1. (změna vyhrazena)
11. 12. Ladislavova pochoutka
Knihovna vyhlašuje již třináctý ročník soutěže 
o nejchutnější cukroví. Každý soutěžící přinese 
s sebou recept a nejméně 5–10 ks jednoho druhu 
cukroví. Vítězem se stane ten, kdo získá od pří-
tomných účastníků nejvíce hlasů. Tato sladkost 
pak ponese ocenění – Ladislavova pochoutka pro 
r. 2013. Jeho výrobce se může těšit na zajímavou 
odměnu. Začátek akce je v 17:00 hod. v prosto-
rách oddělení pro dospělé. Věříme, že se nám po-
daří vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Až 
budete péci cukroví na letošní Vánoce, nechte se 
inspirovat Ladislavovou pochoutkou z r. 2012:
Margotková koule v košíku
200 g hladké mouky, 60 g moučkového cukru, 
2 lžíce kakaa, 120 g másla, 2 žloutky
Postup 1: Ze surovin vytvoříme těsto, pak plníme 
košíčkové formičky a upečeme.
Těsto na koule – 3x Margotka nastrouhaná, 100 g 
drcených piškotů, 80 g másla, 2 lžíce rumu.
Postup 2: Ze surovin vypracujeme hmotu, ze které 
děláme kuličky a obalíme je v kokosu.
Do košíčku zdobičkou dáme trochu krému, na něj 
vložíme kuličku a ozdobíme krémem.
Krém: 1 pudink uvařit a nechat vychladnout. Do 
vychladlého zašlehat 100 g cukru, lžíci Nugety 
a postupně 1 máslo.

Knihovna dětem
1.-24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven advent-
ní kalendář. Každý den čeká na prvního dětského 
návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo 
1 časopis, drobný dárek. Otevřeno je denně, kromě 
pátku a neděle, vždy od 12:00 do 17:00 hod., v so-
botu od 9:00 do 12:00 hod.

5. 12. Mikuláš v knihovně
Stejně jako loni i letos přijde do knihovny Mikuláš. 
Děti si pro něho mohou připravit hezkou básničku 
nebo písničku. Za svou snahu mohou od Mikuláše 
dostat malý dárek. Mikuláš podaruje i knihovnu! 
Dostaneme velký koš dětských knížek, které budou 
k okamžitému půjčení. Děti, nezapomeňte přijít ko-
lem 16:00 hodiny do knihovny!

Tvořivé středy
  4. 12. Vánoční poštovní schránka
11. 12. Stromeček
18. 12. Taška na dárek
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK

Šikovné děti mezi námi
  5. 12. Sněhulák, v 15:00 hod. budeme tvořit s Ve-
ronikou Daňkovou
  9. 12. Vánoční přání, vyrábět budeme s Martinou 
Valnou od 14:15 hod.
  9. 12. Stromeček, v 15:00 hod. začne dílna pod 
vedením Veroniky Daňkové
12. 12. Ozdoby z látky, předvede a bude učit Vero-
nika Daňková od 15:00 hod.
16. 12. Kapr, vede Veronika Daňková, začátek 
v 15:00 hod.

3., 10., 17. 12. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho dal-
ších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
19. 12. Turnajové odpoledne – pexeso 
Přijďte si zahrát v 15:00 hod. na dětské oddělení. 
Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče odměníme!

Soutěž Lovci perel
Městská knihovna se připojuje k regionálnímu Klubu 
dětských knihoven SKIP a vyhlašuje od ledna 2014 
do června 2014 hru s názvem Lovci perel. Hlavním 
cílem soutěže je motivovat děti ke čtení a rozvíjet po-
rozumění textu. Soutěžící si v knihovně vybere kni-
hu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení knihy 
musí hráč vyplnit Hrací kartu konkrétně připravenou 
pro jednotlivé knihy. Po správném zodpovězení ob-
drží děti „skutečnou“ perlu. Na konci školního roku 
čeká na nejlepší sběrače odměna! Pravidla hry a bliž-
ší informace získáte v dětském oddělení knihovny.

Vánoční dárek z knihovny
Rádi překvapujete své blízké originálními vánočními 
dárky? Právě pro Vás jsme připravili dárkový pou-
kaz, kterým obdarovanému předplatíte roční regist-
raci v knihovně. Věříme, že naším dárkem uděláte 
radost po celý rok 2014.

Půjčovní doba o Vánocích
23. 12. – 9:00-15:00 hod.
27. 12. – z a v ř e n o
28. 12. – z a v ř e n o
30. 12. – 9:00-15:00 hod.
31. 12. – z a v ř e n o

Fermáta opět 
ve Vlaardingenu

Na pozvání organizátorů soutěžního festivalu ná-
mořnických a folklórních pěveckých sborů O zla-
tou kotvu přijel moravskotřebovský pěvecký 
sbor Fermáta opět do Vlaardingenu. Festival se 
konal od 8. do 10. 11. na 8 pódiích v překrásném 
prostředí Delta hotelu s romantickým výhledem 
na panorama hlavního kanálu řeky Maas. Svým 
českým programem se náš sbor snažil přispět do 
nevšední atmosféry této mezinárodní soutěže. 
Velice si ceníme tohoto pozvání, za které vděčíme 
v první řadě hlavnímu organizátoru této soutěže 
Johnu Berghanovi, a dále také vedení hotelu 
Delta. Naším vystoupením se snažíme obohatit 
dlouholeté partnerství obou měst a zúročit tak 
velkou podporu ze strany našeho města, kterému 
takto vyjadřujeme naše poděkování. Festivalu se 
zúčastnilo 12 pěveckých souborů. Netrpíme pře-
hnanou skromností a pyšníme se tím, že Fermáta 
získala jednu ze dvou cen poroty. Příznivce sbo-
rového zpěvu zveme na tradiční vánoční koncert 
FERMÁTA A HOSTÉ v sobotu 21. 12. v 15:00 
hodin v Boršově. Připravujeme další akce, o kte-
rých budeme včas informovat.  

Jaroslav Jarůšek a Miroslav Landa

Okénko ZUŠ
Je tu měsíc prosinec a s ním pomalu ale jistě blí-
žící se Vánoce. Období naplněné aktivitou jak 
v každé domácnosti, tak i v naší škole. Ve všech 
oborech již probíhají přípravy na Vánoční večer. 
Výtvarný a literárně dramatický obor se již něko-
lik týdnů zaobírají výrobou výzdoby. Žáci LDO 
si také připravují své výstupy a hudebníci pilně 
nacvičují svůj vánoční program. Ani taneční obor 
nezahálí. I přes všechen předvánoční shon, který 
je nám v patách, nám dovolte, pozvat vás na před-
vánoční akce. Rádi vás přivítáme na Mikuláš-
ském podvečeru s múzami 5. 12. a na Vánočním 
podvečeru s múzami dne 12. 12., začátky vždy 
v 17:30 hodin v Komorním sále ZUŠ. Hlavní akcí 
tohoto měsíce bude Vánoční večer, který se koná 
ve dnech 18. a 19. 12. v Koncertním sále ZUŠ po 
oba dny v 18:30 hodin. Těšíme se na vaši milou 
společnost.      Základní umělecká škola 

PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí:
9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý: 
8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
6:00-18:30 Tvořivé dílny

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

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Středa: 
9:00-12:00  Rodinné a mateřské centrum
13:30-17:30  Rodinné a mateřské centrum 
Čtvrtek: 
16:00-17:00  Plaváček (plavecká výuka od 5 let 

na II. ZŠ)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy

Připravujeme: 
• duchovní obnovy, podrobnosti na webových 
stránkách
Na vánočních jarmarcích můžete zakoupit výrob-
ky z dílen našich tvořilek.
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1. 12. Mikulášský karneval – v neděli od 14:00 
hod. ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vy-
hodnocení masek, doprovodný program – kroužky 
DDM flétna, thaibox, aikido a karate, vystoupe-
ní zumby a jumpingu pod vedením L. Slavíčko-
vé. Příchod sv. Mikuláše s nebeským a pekelným 
doprovodem (sladkosti pro děti), tombola (5 Kč), 
diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. 
Zakončení cca 16:00 hod. Akce ve spolupráci 
s Kulturními službami a Zdravým městem v M. 
Třebové.
1. 12. Ježíškovská pošta pro MŠ. Chcete vědět, co 
napsaly vaše děti Ježíškovi za vánoční přání? Na-
bízíme dětem v MŠ možnost vhodit svoje přání do 
speciálních schránek, odkud budou vybrána a ode-
slána nebeskou poštou. Po přečtení Ježíškem bude 
orazítkovaný dopis vrácen dětem a jejich rodičům 
zpět do školky s drobnou cukrovinkou, jako důka-
zem, že Ježíšek jejich dopis přečetl. Více v MŠ.
2.-6. 12. S čerty nejsou žerty – kreativní a zábav-
ná dopoledne pro 1. stupeň ZŠ, více v propozicích
4. 12. O Mikulášskou punčochu – turnaj v bow-
lingu pro veřejnost, od 15:30 do 17:30 hod. Bow-
ling Stupka.
Startovné 20 Kč, boty na přezutí s bílou podrážkou. 
Více na plakátech.
5. 12. Mikuláš pro MŠ
20. 12. Ježíšek dětem a pro děti - tradiční před-
vánoční akce ve spolupráci s Kulturními službami 
a Zdravým městem pro všechny děti a rodiče spo-

jená se sbírkou dětských knih a knih pro mládež. 
Knížky poputují na kliniku dětské onkologie v Brně 
nemocným dětem. Z hygienických důvodů prosíme 
o knížky zachovalé a nezničené. Akce se koná od 
16:00 hod. ve dvoraně muzea. Srdečně zveme děti, 
které si na tuto akci donesou dopis nebo obrázek 
pro Ježíška. Je připravený doprovodný program, 
vstup zdarma. Zakončení v 17:30 hod. Děkujeme. 
Bližší informace na plakátech a v DDM.

3. 12. Obvodní kolo ve florbale chlapců 8.-9. tříd 
od 14:00 hod. v tělocvičně gymnázia
5. 12. Okresní kolo ve florbale chlapců 6.-7. tříd od 
8:30 hod. v tělocvičně gymnázia
12. 12. Okresní kolo ve florbale dívky 6.-7. tříd od 
8:30 hod. v tělocvičně gymnázia
13. 12. Okresní kolo ve florbale dívky 8.-9. tříd od 
8:30 hod. v tělocvičně gymnázia

Vánoční prázdniny v DDM
23. 12. Lezení na umělé stěně pro veřejnost od 
9:00 do 11:00 hod.
27. 12. Výroba papírové sovy na vzkazy - od 
10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. 
S sebou: Přezůvky, pracovní triko, 40 Kč
30. 12. Kreativní činnost od 10:00 do 12:00 hod. 
a od 13:00 do 15:00 hod. 
S sebou: Přezůvky, pracovní triko, 40 Kč. Účast 
závazně nahlásit telefonicky, kapacita 10 účastníků 
dopoledne a 10 odpoledne. Více na plakátech.

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

 Dům dětí a mládeže
Volný čas
Dnes už není volný čas jen doplňkem dne, ale patří 
k důležité části našeho života. Na svůj volný čas se 
těšíme, slouží nám k odpočinku a relaxaci, rozvíjí náš 
zájem a vytváří naši osobnost. Dnešní fenomén soci-
ální sítě nás vede k pasivitě. Naučme se využít svůj 
volný čas tak, aby nám přinášel radost. Na jaře jsme 
udělali na školách malý průzkum o tom, jak děti tráví 
svůj volný čas. V dotazníku děti odpověděly na něko-
lik otázek a z nich jsme došli k zajímavým výsledkům. 
Všichni se těší na své volno, mají čas věnovat se svým 
zálibám, nejraději tráví čas s přáteli a vlastním progra-
mem, mají rádi své město, a přestože většina dětí si 
myslí, že ve městě je dostatečný výběr zájmových čin-
ností tak 38 % dětí nemá žádný kroužek (je myšlena 
jakákoli činnost ve městě). V letošním roce DDM na-
bídl 72 kroužků, ale 26 se jich nepodařilo otevřít. Řada 
zajímavých kroužků tak byla zrušena jen proto, že na 
první schůzku přišlo málo nebo žádný zájemce. V na-
šich kroužcích pracuje mnoho skvělých a kvalifikova-
ných vedoucích, kteří právě ten svůj volný čas chtějí 
věnovat nám všem. V naší nabídce najdete kroužky od 
MŠ až po dospělé, a proto se ptáme, umíte využít svůj 
volný čas? 
Den leváků na ledě
První sobotu v listopadu jsme se rozhodli využít 
k soutěžím na ledě. Celá akce měla připomenout, jak 
těžké to mohou mít leváci ve světě praváků, ale i jak 
zábavné může být vyzkoušet si vlastní šikovnost. Pra-
váci pracovali levou rukou a leváci naopak. Během 
odpoledne jsme stříhali, provlékali, malovali, lepili 
a taky soutěžili o nejdelší bramborovou slupku. Vítěz 
nás všechny mile překvapil, stal se jím teprve 7letý 
Bruno a slupka měřila 36 cm. Tímto výkonem zastínil 
i dospěláky. Za splnění všech pracovních a sportov-
ních disciplín čekala na účastníky odměna, nejprve si 
zatočili kolem štěstí a pak získali malý balíček. Leváci 
sice slaví svůj den již 13. srpna, ale my se rozhodli, že 
si k našim tradičním akcím přidáme jednu navíc, a to 
Den leváků na ledě. A tak příští rok zase v listopadu. 
Děkujeme spolupořadatelům Technickým službám 
a Zdravému městu Moravská Třebová.

Program klubu 
Díra na  prosinec

6. 12. – Mikulášská besídka
10. 12. – Umíš (si) zachránit život? Nau-
číme se poskytnout první pomoc a pomů-
že nám s tím zdravotní sestra Mgr. Klára 
Kargerová
17.–20. 12. – Výroba dárečků pod stro-
meček (vyrobíme si mýdla, svíčky a další 
dárečky)
23. 12. – Klub otevřen od 10 do 15 hodin 
a čeká nás odpoledne plné her!
27.–31. 12. – Nízkoprahový klub bude mít 
ZAVŘENO

„V něm byl život a život byl světlo lidí.“
(Evangelium podle Jana 1,4)

Ó Bože, Ty se nám a mně dáváš, a to je důvod 
k oslavě.
Smutný a pustý by byl náš svět bez tebe a bez 
tvých darů.
Smutný a pustý by byl svět tebe a všeho tvého 
zbavený.
Nad stroji a nad lokomotivami, nad chladícím za-
řízením a nad kompjútry by se vznášel jen duch 
lidské dovednosti a pýchy, jen výpočet a vypočíta-
vost, jen vyvázanost a odkázanost by plnily prázd-
notou naše dny. Náš vnitřní zrak se upíná ke světlu, 
které svítí v temnotách, k tvému lidmi neuhasitel-
nému světlu, ke světlu Vánoc, ke světlu života. Tvé 
světlo ať se stane naší jiskrou v očích. Ty se dotý-
káš země a my žasneme: Immanuel, Bůh s námi.
Amen. (Svatopluk Karásek, evangelický farář, 
z knihy Boží trouba)

Program adventních a vánočních bohoslužeb
  1. 12. –  1. neděle adventní – bohoslužby s Ve-

čeří Páně 9:00 hod.
  8. 12. –  2. neděle adventní – bohoslužby 

v 9:00 hod.
15. 12. –  3. neděle adventní – bohoslužby 

v 9:00 hod.
22. 12. –  4. neděle adventní – bohoslužby 

v 9:00 hod.
24. 12. –  Štědrý den – bohoslužby v 22:00 hod.
25. 12. –  Hod Boží vánoční – bohoslužby s Ve-

čeří Páně 9:00 hod.
26. 12. –  Svátek Štěpána mučedníka – boho-

služby s účastí dětí v 9:00 hod.
29. 12. –  neděle po narození Páně – bohosluž-

by (v režii Církve bratrské jako každou 
pátou neděli v měsíci) v 9:00 hod.

1. 1. 2014 –  Nový rok – bohoslužby s Večeří Páně
Všechna bohoslužebná shromáždění se konají 
v modlitebním sále na faře 

Pořad bohoslužeb o Vánocích – Řkf Moravská Třebová
Datum Svátek Farní kostel Klášterní kostel
24. 12. Štědrý den 24:00 půlnoční 15:30 půlnoční pro rodiny s dětmi
25. 12. Boží hod vánoční 8:00 11:00
26. 12. 2. svátek vánoční 8:00 11:00
31. 12. Silvestr - 16:30
1. 1. 2014 Nový rok 8:00 11:00

Betlémy budou pro veřejnost zpřístupněny 24., 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 ve farním kostele od 14:00 do 16:00 hod. 
a v klášterním kostele od 15:00 do 17:00 hod. 
Řkf Boršov
Datum Svátek Kostel sv. Anny
24. 12. Štědrý den 21:00 půlnoční
25. 12. Boží hod Vánoční 11:00 
26. 12. 2. svátek vánoční 11:00
31. 12. Silvestr --
1. 1. 2014 Nový rok 11:00

Speciální mateřská škola
Pohádkové pohlazení
Všichni si zasloužíme ve dnech plných starostí 
a povinností malinké zastavení, které přinese klid 
a radost do srdce. Ve speciální mateřské školce je 
takovou příležitostí chvíle po obědě, kdy se děti 
chystají spát. Přichází totiž na návštěvu zástupce 
ředitelky, pan Miroslav Muselík. Vždy má s sebou 
knihu plnou klasických krásných pohádek, které 
předčítá dětem pro klidné a milé snění. Tyto chvíle 
obohacují všechny, kteří se jich účastní, tedy jak 
děti, tak všechny dospělé. A za to patří velký dík. 
Za kolektiv Martina Miková a Dagmar Foretová

Českobratrská církev evangelická
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Vydařená sezóna v Jezdeckém klubu Kunčina 

Fotbalová opona se zavřela…

Děti od kostela rády běhají

Rozzářené dětské oči potvrdily smysluplnost Cyklománka

Nejen oblíbené a plně obsazené letní turnusy tábo-
rů a víkendových pobytů se zaměřením na výuku 
jízdy na koni, ale i úspěšné absolvovaní sportovní 
sezóny s dobrými výsledky reprezentantů našeho 
klubu, potěšily všechny zainteresované. Vloni za-
čínající závodnice Terezka Kynclová, ZŠ Palacké-
ho, a Bára Vávrová, ZŠ Kostelní nám., přenecha-
ly, po loňských uspokojivých výsledcích (celkové 
3. a 5. místo v Pony poháru 2012), soutěže z ka-
tegorie jízd zručnosti a nízkých parkurů, mladším 
dětem z prvního stupně základních škol nebo od-
rostlejším začátečníkům a neváhaly poměřit síly 
na vyšších skocích se zkušenějšími jezdci a pře-
devším s jejich závodními koňmi, jejichž kvali-
ty mnohdy značně převyšovaly možnosti našich 
rekreačních rodinných mazlíků. Přesto děvčata 
dokázala celou sezónu statečně konkurovat i zá-
stupcům renomovaných sportovních stájí a v poli 
39 účastníků seriálu závodů Dětského skokové-
ho poháru vysoutěžila Tereza Kynclová se svou 
klisnou Merilin celkové 4. a Bára Vávrová s va-
lachem jménem Amadeus 6. místo. Svoje schop-
nosti se pak děvčata nebála ověřit účastí na Dět-
ském šampionátu v Litomyšli, kde se v jedné ze 
skokových soutěží v poli 16 startujících Bára 

s Amadeem dokázali dostat do finále mezi 7 nej-
lepších a na konec si převzali ocenění za 5. místo. 
V nejtěžším parkuru dne si nulové trestné body 
ve finále dokázala udržet zase Terka s Merilin, 
a i když to nestačilo na umístění mezi nejlepšími, 
nechaly za sebou i pokročilejší a co do výkonnos-
ti koní lepší dvojice. Dobrou úroveň jezdeckého 
výcviku v klubu podtrhla svým celkovým 3. mís-
tem v seriálu Pony poháru mezi sedmdesáti!, lec-
kdy o dost staršími účastníky, žákyně 1. stupně 
ZŠ Palackého Anička Drdlová se svým poníkem 
Vilíkem. Toho před třemi lety zakoupila rodi-
na Aničky jako korektním výcvikem nedotčené 
bezpůvodové zvíře, dnes je však schopen díky 
správnému tréninku porážet i zástupce sportov-
ních plemen poníků. Nejen výše jmenovaným, 
ale i ostatním soutěžícím v barvách klubu, jejich 
rodičům a dalším klientům patří poděkování za 
s námi strávené chvíle v blízkosti koní v končící 
sezóně 2013. Také Firmě Agro Kunčina, a.s., dě-
kujeme za poskytnutí zázemí pro trénink v podo-
bě jezdecké haly a zveme k nám všechny zájemce 
o sportovní i rekreační ježdění z řad dětí i dospě-
lých. Více na www.kone-trebova-svitavy.cz.

Za JK Kunčina Zuzana Šejnohová Vrbická

Mistrovský fotbalový podzim byl dohrán. V kraj-
ské I. A třídě po rozpačitém začátku prokázal pozi-
ci favorita moravskotřebovský Slovan; vyhrál de-
set zápasů v řadě a přezimovat bude na lichotivém 
i zavazujícím druhém místě. Návrat do krajského 
přeboru by si neměl nechat na jaře uniknout. Zá-
věr podzimu se vydařil a spokojenost je na místě. 
Sami fanoušci podotýkají: „Je lepší chodit na niž-
ší úroveň a vyhrávat, vidět góly, než se výše potý-
kat na chvostu.“ Béčko se vlastní nedisciplinova-

ností připravilo o možnost ataku postupu, céčko 
je irelevantní. Dorost se v závěru podzimní části 
propadl na chvost, jakoby nevěděl, co hrát. Sko-
mírají také žákovské týmy. Takže suma sumarum: 
většina týmů má nad čím přemýšlet a připravit se 
na úspěšnější jaro.
Na řadě je nyní kvalitní zimní příprava všech cel-
ků, která bude probíhat formou halových turnajů, 
později v tělocvičně a v přírodním prostředí jako 
přátelská střetnutí.                       (mt)

Letošní podzim byl pro naši školu ve znamení 
přespolního běhu. 26. září jsme organizovali ob-
vodní kolo, které se uskutečnilo na Křížovém vr-
chu a které i přes nepřízeň počasí dopadlo výbor-
ně. Do okresního kola postoupilo celkem 16 dětí, 
které se v Poličce neztratily. Získali jsme několik 
prvních míst. V kategorii druhých tříd Jakub Kob-
lovský a Veronika Koblovská, v kategorii pátých 

tříd Petra Skřebská. Družstvo dívek 8. a 9. tříd (ve 
složení Jolana Peterková, Sára Svozilová, Anna 
Váradi, Andrea Štercová, Aneta Jiroušová a Tere-
za Fabiánová) zvítězilo a postoupilo do krajského 
kola v Hlinsku. Za nádherného babího léta děv-
čata vybojovala krásné druhé místo v krajském 
kole. Všem účastníkům děkujeme za bojovnost 
a skvělou reprezentaci školy.              Vyučující 

Moravskotřebovský cyklistický seriál Cykloman se 
za dobu svého trvání (12 let) stal neoddiskutovatel-
ným fenoménem. Stejný osud sdílí jeho „dítě“ jmé-
nem Cyklománek. Objevil se před 8 lety, aby zabavil 
potomky soutěžících cyklistů – dnes se stal plno-
právným, očekávaným komponentem moravskotře-
bovské cyklistické školy. Ta již zrodila, dala a dává 
republice i sportovnímu světu velká jména (viz. Kö-
nig Leopold). Formát Cyklománka pro rok 2013 byl 
jednoznačný: v pěti věkových kategoriích od 3-15 let 
(chlapci, dívky) se zúčastnit jednotlivých závodů, ko-
pírující stěžejního Cyklomana. Pokud někdo stihnul 
(bez pohledu na umístění) šest z osmi závodů, byl 
zařazen do slosování o kolo Focus Raven Rookie 24.
Odježděno/naplněno bylo v polovině října závodem 
do vrchu (nejlepší účastník by pokořil mnohé do-
spěláky - L. Soukal 120+80 m). Tečkou za zdařilým 
dalším ročníkem, jehož organizátorství se zhostila 
bezchybně Jana Hrbatová se svým rodinným týmem, 
bylo slavnostní vyhlášení výsledků. Na něm ocenil 
prezident CK Slovan M. Mička, jak skvěle se Cyk-
lománek zabydlel ve městě a stal se plnohodnotnou 
součástí sportovních aktivit dětí a mládeže. Děkovná 

kytice za organizátorský podíl pro J. Hrbatovou byla 
předzvěstí euforických zážitků při dekorování dětí, 
přičemž jejich nositeli byly právě přítomné děti-cyk-
listé, účastníci seriálu. Šťastným majitelem kola se 
mezi 21 adepty stal Štěpán Široký. Poté už přišla ke 
slovu zábava dětí, zcela nefalšovaná, oči přítomných 
rodičů jevily totální překvapení. Děti byly rády spo-
lu, bez ohledu na své dřívější sportovní soupeření. 
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
Mini (elévové 2008): 1. Dvořáková Pavlína, 2. Ze-
manová Gréta, 3. Růžičková Anna
DI (dívky 5-7 let): 1. Dvořáková Petra, 2. Koblovská 
Verunka, 3. Sedláčková Ema
DI (chlapci 5-7): 1. Rys Michal, 2.Koblovský Jakub, 
3. Strauss Roland
DII (dívky 8-10): Dopitová Anežka, 2. Matoušková 
Jana, 3. Zemanová Agáta
DII (chlapci 8-10): 1. Široký Štěpán, 2. Soukal Lu-
káš, 3. Jansa Filip, 4. Žouželka Jan
D III (all 11-14): 1. Jansa Dominik, 2. Kostíková 
Aneta, 3. Štaffa Jaromír
Účast dětí v součtu jednotlivých závodů se pohybuje 
kolem hranice 200.       (mt)

Program činnosti 
Klubu českých turistů

7. 12. Pěší výlet Z království kávy do pří-
rodního parku řeky Orlice v délce 10 km, 
17 km z Borohrádku přes Újezd u Chocně až 
do Chocně. Sraz na nádraží ČD v M. Třebové 
v 6:40 hod., odjezd vlaku 6:53 hod. Návrat vla-
kem v 17:04 hod. Svačinu s sebou. Zajišťuje D. 
Mikulková
11. 12. Schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 18 hod. Upřesnění programu 
na měsíc leden a plánu činnosti odboru na rok 
2014.
14. 12. Vycházka do okolí Moravské Třebové 
Za kouzelným stromkem v délce cca 10 km. 
Sraz v 10 hod. u LIDLu. Zajišťuje H. Kopři-
vová
26. 12. Odpolední Vánoční procházka do pří-
rody v délce do cca 12 km. Sraz zájemců v 13 
hod. u autobusového nádraží. Zajišťuje J. Kun-
cová 
28. 12. Předsilvestrovské posezení v klubov-
ně od 17 hod. Drobné občerstvení a dobrou ná-
ladu s sebou!
Připravujeme:
1. 1. 2014 Tradiční Novoroční vycházka okolo 
Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod. u autobuso-
vého nádraží. Délka trasy cca 10 km. Zajišťuje 
P. Harašta
V měsíci prosinci budou v případě příznivého 
počasí každou neděli uskutečňované vycház-
ky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. 
u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na mě-
síční schůzce nebo internetových stránkách od-
boru: www.kctmt.webnode.cz.

Svitavsko znovu hledá 
nejúspěšnější sportovce. 

Navrhnout je můžete i vy!
Regionální sdružení sportu Svitavy ve spolupráci 
se Svitavským deníkem, městy Svitavy, Polička, 
Litomyšl, Březová nad Svitavou, Jevíčko a Mo-
ravská Třebová vyhlašují anketu „Nejúspěšnější 
sportovec regionu Svitavska roku 2013.“ Ocenění 
opět převezmou zástupci svitavského regionu, kteří 
v roce 2013 na sportovním poli dosáhli (nebo ještě 
dosáhnou) výrazných úspěchů a výsledků na kraj-
ské, republikové či mezinárodní úrovni.  Základní 
podmínkou je členství v tělovýchovné či sportovní 
organizaci nebo občanském sdružení, které má síd-
lo na Svitavsku. Nominace ve všech kategoriích 
mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako ši-
roká sportovní veřejnost, zasílat již nyní na ad-
resu: Regionální sdružení sportů Svitavy, Kpt. 
Nálepky 39, 568 02 Svitavy, nebo na e-mail: rss.
sy@seznam.cz. Nominace musí obsahovat: jmé-
no a příjmení sportovce, datum narození, adresu 
bydliště, kontakty (e-mail, telefon), příslušnost ke 
sportovní organizaci a přehled dosažených nejlep-
ších výsledků v roce 2013. Uzávěrka nominací je 
18. prosince 2013. Na začátku příštího roku budou 
předloženy k posouzení komisi odborníků slože-
né ze zástupců RSS, médií a dalších významných 
osobností regionu, která vybere oceněné a rozhod-
ne o pořadí v hlavních kategoriích jednotlivců. 
Kategorie – navrhujte s určením pořadí: jednotlivci 
(muži, dorost, žactvo). Bez určení pořadí: kolektivy 
(muži, dorost, žactvo), veteráni, trenéři, handicapova-
ní, mimořádný výkon, krajánek (odchovanec sportov-
ního klubu na Svitavsku působící nyní na vyšší úrov-
ni mimo region), zvláštní cena Regionálního sdružení 
sportů a cena čtenářů Svitavského deníku.             (zr)
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Třebovští KINBALISTÉ 
nechyběli na Světovém 

poháru v Belgii 
Světový pohár Liege 2013 byl de facto neoficiál-
ním mistrovstvím světa v tomto novém sportov-
ním odvětví. Poprvé v historii se turnaje zúčastnil 
český tým mužů. „Naše účast na Světovém pohá-
ru byla nenahraditelnou zkušeností pro tým. V ČR 
dosud neexistuje soutěž dospělých jako ve větši-
ně ostatních zemí. Pilotní školy jsou rozmístěny 
po celé republice, je jich více než dvě stě, kluby 
dospělých jsou zatím jen v Pardubickém a Krá-
lovéhradeckém kraji. Proto jsme se vešli do re-
prezentace i my z Moravské Třebové - Martin Va-
cek a já,“ vysvětlil náš mediátor Miroslav Kubiš. 
Průběh turnaje byl dramatický pro český tým. Los 
na úvod mu přisoudil nejsilnější soupeře, nestači-
li na Japonce ani na Jižní Koreu. V druhém části 
byla nad síly Čechů domácí Belgie, Čína naopak 
zůstala na štítě. Na závěr svedl tým souboj s mi-
stry světa Kanaďany a se Švýcary. Vítězství nad 
druhým jmenovaným znamenalo posun do se-
mifinále, kde výkon bohužel nestačil na Španě-
ly, ani opětovně na Korejce. Poslední dva zápasy 
s Němci a Číňany byly ovšem vítězné, čímž bylo 
potvrzeno celkové 8. místo na světě. „Vzhledem 
k tomu, že kin-ball byl před třemi lety u nás na-
prosto neznámým sportem, je možné považovat 
umístění za výborný úspěch. Kin-ball je stále pře-
devším dílem nadšenců, které baví jej hrát a učit 
tuto hru ostatní. Lze se domnívat, že může pomoci 
rozvoji pohybové gramotnosti,“ komentoval svůj 
zážitek moravskotřebovský sportovec a reprezen-
tant. Příští rok se uskuteční evropský pohár klubů, 
další Světový pohár bude ve Španělsku 2015.
Konečné výsledky turnaje mužů:
1. Kanada, 2. Japonsko, 3. Belgie, 4. Fran-
cie, 5. Španělsko, 6. Švýcarsko, 7. Jižní Korea, 
8. Česko, 9. Čína, 10. Německo, 11. Dánsko
Česká základní sestava: Jan Freiberg, Jakub Ma-
lík, Petr Lipový (kapitán), Martin Chvála, Martin 
Semerád, Ondřej Kuba, Martin Vacek (Moravská 
Třebová), Miroslav Kubiš (Moravská Třebová). 
Trenérka: Alice Paurová.     (mt)

Volejbalové juniorky 
excelují v Českém poháru
Naplno pokračuje juniorská volejbalová 1. liga 
(1-JKY-E), v níž si pod trenéry, manželi Adamo-
vými, vedou zdařile nadále moravskotřebovská 
děvčata. Po vydařeném loňském působení v 1. lize 
kadetek (baráž o extraligu unikla jen díky horšímu 
poměru setů v nadstavbové části) je to posun výš. 
Sice na ně doléhá přestup do vyšší věkové katego-
rie, neboť soupeřky jsou starší a vyhranější, nicmé-
ně každá výhra je pro ně motivující a nově získaná 
zkušenost se počítá.
Z výsledků
VK Slovan M. Třebová – Svitavy 3:2 (14,-18,-
7,22,10)
VK Slovan M. Třebová – Svitavy 3:2 (8,17.-21-
24,11)
Znojmo – VK Slovan M. Třebová 3:1 (-17,20,23,16)
Znojmo – VK Slovan M. Třebová 3:0 (21,20,20)
VK Slovan M. Třebová – Č. Třebová 1:3 (-23,22,-
21,-21)
VK Slovan M. Třebová – Č. Třebová 0:3 (-21,-19,-24)
Polička – VK M. Třebová 0:3 (-20,-11,-23)
Polička – VK M. Třebová 2:3 (22,14,-18,-21,-11)
Průběžné pořadí: 4. místo 6 2 4 0 6:13 6bodů
Reálně útočí mladé volejbalistky na 3. místo ve sku-
pině, což samo o sobě znamená v dimenzích města 
úspěch. Nadto děvčata bojují souběžně úspěšně i na 
druhé frontě v Českém poháru. Za sebou mají před-
kolo, z něhož se po 3. místě probojovala do 1. kola 
ČP mezi 24 týmů z celé ČR. Na základě výsled-
ků je průběžný stav první osmičky velmi lichotivý: 
7. místo. Tím pádem pro druhé kolo (přelom listo-
padu/prosince 2013) jsou děvčata nasazena ve své 
osmičce celky na nejvyšší pozici. Jejich soupeřka-
mi budou renomované týmy: TJ Tatran Střešovice 
Praha, VSK Spartak Děčín, TJ Svitavy, VK Šanov-
-Teplice, TJ Turnov, Junior Brno-KKY a SK Slávia 
Kometa Praha). Šance na další postup je značná. 
Kádr týmu tvoří tyto hráčky: Cvrkalová Anna, Da-
vidová Karolína, Greplová Nikola, Hájková Tereza, 
Mašková Daniela, Rotterová Michaela, Říkovská 
Martina, Školařová Marta.
Držme jim palce a fanděme na dálku! VK Slovan 
M. Třebová má požádáno o pořadatelství některého 
z dalších kol ČP, takže je naděje, že ve městě uvi-
díme špičkový mládežnický volejbal.                (mt)

Prosincová sportovní 
pozvánka

Hokej
KLM
  8. 12. v 17:00 HC Slovan – HC Světlá n/Sáz.
15. 12. v 17:00 HC Slovan – HC Litomyšl
22. 12. v 17:00 HC Slovan – TJ Lanškroun
KLJ
  7. 12. HC Slovan – HC Chotěboř
20. 12. HC Slovan – TJ Lanškroun
28. 12. HC Slovan – HC Choceň
KLD
  1. 12. HC Slovan – TJ Lanškroun
13. 12. HC Slovan – HC Polička
22. 12. HC Slovan – HC Chrudim
KLŽ (mladší, starší)
  8. 12. HC Slovan – HC Skuteč
14. 12. HC Slovan – HC Polička

Stolní tenis
15. 12. v 9:00 A muži vs. Linea Chrudim A
             13:30 A muži vs. Tesla Pce A

Mažoretky Espiral děkují
Skupina Espiral Moravská Třebová tímto chce po-
děkovat za podporu v roce 2013 všem našim příz-
nivcům, rodičům děvčat i fanouškům. Především 
děkujeme Radě města Moravská Třebová za po-
skytnutý finanční příspěvek na činnost mažoretek, 
díky kterému se může naše skupina rozrůstat a vě-
říme, že budeme nadále naše město úspěšně repre-
zentovat na celorepublikových soutěžích i v roce 
2014. Dále děkujeme Karlu Frajvaldovi, majiteli 
firmy FAMA-nábytek, za sponzorský dar ve formě 
triček. Všem našim příznivcům přejeme krásné vá-
noční svátky a úspěšný rok 2014.       Jitka Štolová

Úspěch na soutěži O pohár lanškrounské koruny

Hrdina Vuelty dekoroval 
nejlepší cyklisty Cyklomanu
V Moravské Třebové má cyklistika dlouhodobě 
významnou pozici. Odsud pocházejí Kreuziger 
(1986), i König (1987), který úspěšně reprezen-
toval na Grand Tour ve španělské Vueltě 2013 
(9. místo). Stejné překvapení způsobil, když se ob-
jevil mezi hosty galavečera, na němž byly vyhláše-
ny slavnostně výsledky regionálního seriálu Cyklo-
man. Sportovci, organizátoři a přátelé cyklistiky se 
opět po roce sešli, aby uzavřeli 12. ročník jedineč-
ného seriálu Cykloman Focus 2013. Po půlročním 
úsilí se na piedestal postavili v jednotlivých kate-
goriích vždy tři nejlepší cyklisté/bikeři roku. „Seri-
ál je nepřehlédnutelnou akcí  v regionálním sportu, 
uchovává si oblibu domácích sportovců, těší nás 
zájem cyklistů odjinud. Třebaže se tentokráte mezi 
desítku nejlepších přespolní nedostali, jejich místa 
aktuálně doplnily svými výkony dva talenty z řad 
juniorů,“ akcentoval na úvod slavnostního večera 
M. Mička, prezident CK Slovan. „Bylo potěšující 
být dekorován svým vzorem, za něhož Leopolda po-
važuji,“ pochlubil se svými pocity úspěšný junior 
Jan Dulaj. Vyvrcholením byla dekorace absolutní-
ho vítěze; jím se stal po roce opět domácí matador 
Josef Doležel a získal titul nejvšestrannějšího cyk-
listy města. V konkurenci 207 vyznavačů tohoto 
odvětví, kteří se zúčastnili alespoň jediného z dese-
ti dílčích závodů, se stal historicky nejstarším cel-
kovým vítězem. Jeho výkonnost a úsilí „neprodat 
kůži lacino“ v souboji s mladými bylo obdivuhod-
né. Svým primátem se vrátil na trůn v plné slávě 
už potřetí (2004, 2008) a přitom zůstal dostatečně 
sebevědomý, i skromně nad věcí. Z deseti závo-
dů se nezúčastnil pouze jediného, ve své kategorii 
(M3) 7x nenašel přemožitele, absolutně byl nejlep-
ší třikrát. „Určitě mi pomohlo, že jsem se celoročně 
zúčastňoval i jiných závodů v republice i v Evropě, 
projevilo se to na mé dobré kondici i v taktice sou-
peření,“ podotknul spokojený vítěz. Další podstat-
nou součástí večera bylo losování hlavní ceny (hor-
ské kolo Focus Raven 29 R.0) mezi účastníky, kteří 
na startu byli sedmkrát. Nikdo si nechtěl nechat ujít 
tuto příležitost. Mezi 44 adepty se nakonec šťast-
ným majitelem atraktivního kola stal další z „ve-
likánů“ Sandor Pocsai (mj. trojnásobný absolutní 
„cykloman“ z let 2005-2007).
Podle slov garanta seriálu je nutné ocenit nejenom 
sportovce, ale rozsáhlý štáb organizátorů, vždyť 
dvojice různých pořadatelů vždy připravuje svůj 
specifický závod. Jejich kreativní úsilí  korunu-
je práce cyklomanské jury (časoměřiči, technické 
zázemí, občerstvení apod.). Napětí v sále při ko-
runovaci nejlepších cyklistů vystřídala nefalšovaná 
dobrá nálada, v níž nalezla místo i autogramiáda L. 
Königa a přátelská atmosféra kulminující v hlubo-
ké noci. Její podstatou bylo vědomí, že za čtyři mě-
síce vše začne znovu. Cyklistický rok v Moravské 
Třebové se uzavřel.
Výsledky Cyklomana 2013
Celkově (207 účastníků minimálně 1 závodu)
1. Doležel Josef (CK M. Třebová, 1963, 682 
bodů/700), 2. Němčík Martin (Focus Cykloněmčík M. 
Třebová, 1976, 675 bodů/683), 3. Orálek Dušan (SCS 
Mirva Svitavy/M. Třebová, 652 bodů/670)           (mt)

Mažoretky Střípky se 26. října rozjely na 5. roč-
ník celorepublikové soutěže O pohár lanškroun-
ské koruny. Soutěže se zúčastnily všechny 3 sku-
piny, nejstarší si dovezla bronzové, mladší děti 
zlaté medaile a naše nejmenší Jahůdky nezůstaly 
pozadu a vybojovaly bronzovou příčku. Všech 

20 děvčátek si odvezlo medaili a pohár, všem 
děvčatům děkuji za reprezentaci DDM a města 
Moravská Třebová. Rády bychom vám připo-
mněly, že mažoretky Střípky nabízejí svá vy-
stoupení na nejrůznějších akcích, plesech a po-
dobně!     Za Střípky Eva Kalábová
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Třebovští borci se nezaleknou žádné, byť sebeneob-
vyklejší výzvy          Foto: archív

Obránce Jiří Polák v posledním zápase za Slovan 
před odchodem do Prostějova                  Foto: archív

Sezóna Lukáše Komprdy přinesla jak velká vítěz-
ství, tak drobná zklamání...        Foto: archív

Lukáš Komprda v závěru roku o letošní sezóně

Hokej vládne městskému sportu
Městská REHAU aréna se ovšem plní pravidel-
ně zatím jen středeční večery, diváci odcházejí 
spokojeni, neboť HC Slovan (muži) cílevědomě 
a zaslouženě po vítězstvích stoupají tabulkou 
vzhůru, aby včas pojistili hlavní cíl sezóny - po-
stup do semifinále. Na zápasy ostatních třebov-
ských týmů chodí převážně jen rodinní přísluš-
níci, což je ovšem velká škoda, neboť zejména 
junioři a mladší žáci si ve svých krajský ligách 
vedou úspěšně. Mladší žáci dokonce v utkání 
s okresním rivalem Litomyšlí vytvořili střelecký 
rekord, když svého soupeře přestříleli 24:2.

KLM
HC Slovan – HC Č. Třebová 6:0
HC Litomyšl – HC Slovan (odloženo na 27. 11.)
HC Slovan – HC Chrudim 8:2 
TJ Lanškroun – HC Slovan 2:8
HC Slovan – HC Chotěboř 6:2
HC Choceň – HC Slovan 5:3
HC Slovan – Spartak Polička 8:3
HC Skuteč – HC Slovan 3:8
KLJ
HC Litomyšl – HC Slovan  1:6
HC Slovan – HC Choceň  6:3
HC Světlá – HC Slovan  1:5
HC Slovan – Sp. Polička  3:2
HC Chotěboř – HC Slovan  5:1
HC Slovan – HC Chrudim  1:3
Průběžná tabulka: 
2. místo 12 3 0 0 4 46:29 25 b.
KLD
TJ Lanškroun – HC Slovan  2:3 N
HC Slovan – HC Světlá  6:5
HC Slovan – HC Choceň  4:3
Sp.Polička – HC Slovan  4:1
HC Chrudim – HC Slovan  5:1
HC Slovan – HC Chotěboř  4:6
Průběžná tabulka: 
6. místo 10 4 1 0 5 35:41 14 b.   (mt)

Stal se v ní mezinárodním vicemistrem ČR v su-
percrosse pro rok 2013!
Zdravím všechny své fanoušky a kamarády.  
V letošní sezóně jsem musel k motocrossu i pra-
covat, takže byla náročnější, než jindy. Ještě před 
sezónou jsem měl rozjednané závody v Rakous-
ku s teamem Yamaha, ale po testováni jsme se 
na podmínkách nakonec nedohodli a tak jsem 
zůstal závodit opět v ČR. Startoval jsem v teamu 
SZA Stav Racing Team na stroji KTM 250sx-f. 
Začátkem sezóny jsem 
se zúčastnil Slovenské-
ho mistrovství republiky 
v Myjavě, kde jsem měl 
super začátky jízd, ve 
třídě MX2 jsem přes půl 
závodu vedl, ale v cíli 
z toho bylo čtvrté místo. 
Pokračoval jsem Mezi-
národním mistrovstvím 
ČR. Ve velkém mistráku 
jsem měl bohužel smůlu, 
už v prvním závodě mě 
zradila technika a nedo-
jel jsem. Juniorský mis-
trák v nejprestižnější tří-
dě MX2, kde jsem měl 
za cíl titul nebo top 3, mi 
nevyšel, měl jsem nevyrovnané závody a jednou 
dojel druhý, potom zase pátý atd., a tak z toho 
nakonec bylo v tomto seriálu 4. místo. Během 
pauzy mezi důležitými závody jsem se zúčastnil 
tréninkově závodu v okolí, třeba v Bělé u Jevíč-
ka, kde jsem vyhrál. Ke konci sezóny jsem měl 
ještě důležitý závod, Mezinárodní mistrovství 
ČR v supercrossu. Byli pozváni velmi kvalitní 

zahraniční jezdci, o kterých jsem věděl, že mají 
supercross hodně dobře natrénovaný, a bude 
to určitě velmi těžké urvat dobré umístění. Zá-
vod byl rozdělen na dva dny a druhý den se se-
četly výsledky. V obou dnech, kdy jsem se cítil 
opravdu dobře a jízdy mě vycházely, vybojoval 
jsem druhá místa, a tak jsem se stal mezinárod-
ním vícemistrem ČR v supercrosse pro rok 2013. 
Mým posledním závodem v sezóně bylo Mezi-
národní mistrovství ČR družstev. Tady startují 

tři nejlepší jezdci z tea-
mu v kategoriích MX1, 
MX2 a MX3. V kvalifi-
kaci jsme měli jako team 
dobrý výsledek, ale bo-
hužel v závodě teamoví 
kolegové popadali a já 
dojel jako jediný, takže 
bylo po výsledku. Teď 
mě čeká menší zimní 
pauza, kdy se budu vě-
novat fyzičce, posilo-
vání, běhání a relaxaci 
v bazénu. Rád bych se 
i přes zimu zúčastnil 
prestižního supercros-
su v Adacu v Německu, 
tam ovšem cizinci musí 

startovat za německý team. Pro sezónu 2014 ješ-
tě zatím nic rozplánovaného nemám, od motorky 
si dám zřejmě chvíli pauzu. Na závěr bych chtěl 
poděkovat za podporu mé přítelkyni, rodině a sa-
mozřejmě sponzorům. Všechny novinky o mně 
se dočtete na www.lukas-komprda.cz a nebo na 
fb stránce Luke#13. Mějte se fajn, všem přeji 
hezké vánoční svátky.                 Lukáš Komprda

Spartan Race
28. září se v Bořeticích uskutečnil jeden z nej-
těžších překážkových běhů na světě – SPARTAN 
RACE. Závod byl už 3 týdny před startem vypro-
dán a závodit se chystalo na 4000 Sparťanů. Na-
konec se nás na závodech sešlo 3200. Závodníci 
byli vypouštěni po 15 minutách v balících, které 
čítaly 250 Sparťanů. Po startu jsme museli zdolat 
cca 7 km běhu a 20 překážek. První půlka závodu 
byla čistá, ta správná zábava přišla v druhé polo-
vině, kdy jsme museli přebrodit obří jezero plné 
bahna, které na všechny čekalo jen tak uprostřed 
lesa. Několikrát přebrodit řeku, vyšplhat na „su-
chém a nezabahněném laně“ a aby toho nebylo 
málo, tak na cílové rovince bylo ještě plazení 
v bahně pod ostnatým drátem a zdolání šikmé 
stěny. U šikmé stěny se ukázala krása a nezkaže-
nost těchto závodů. Závodníci, kteří se dostali na-
horu na stěnu, pomáhali i ostatním aby to zvlád-
li. Viděl jsem tam i borce, kteří měli svůj závod 
za sebou a šli s medailí na krku pomáhat právě 
k této stěně. Za Moravskou Třebovou a okolí – 
Pavel Grepl 51:14 (106), Tomáš Hladil 53:56 
(179), Pavlík Tomáš 1:02:28 (566), Sáblíková 
Jindřiška 1:10:21 (1057), Jan Klemeš 1:10:59 
(1099), Jakub Holešovský 1:11:01 (1102), Pavel 
Kasal 1:19:06 (1658), Doležalová Eliška 1:24:22 
(1977), Jan Gašman 1:35:20 (2501). Ve složení 
Grepl, Hladil, Pavlík, Klemeš, Holešovský, Kasal 
jsme se časem umístili okolo 50. místa v katego-
rii týmů (celkem 320). Ano je pravda, že medai-
li nakonec dostal každý, kdo závod dokončil, ale 
věřím, že ta medaile je velká motivace závod ne-
vzdát. Děkujeme možnost přípravy na silové pře-
kážky ve fitness Metal gym.     Jakub Holešovský


