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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 10

Třebová získala titul Stavba roku za 
Cestu od renesance k baroku!

210 let moravskotřebovského gymnázia

V kategorii  „Veřejná prostranství“ v  soutěži vyhla-
šované Pardubickým krajem získalo naše město nej-
vyšší ocenění poté, když porota složená ze zástupců 
vedení  kraje  při  červen-
cové  prohlídce Cesty  od 
renesance  k  baroku  pro-
šla  celé  dílo  a  posoudila 
jeho  zdařilost.  Slavnost-
ní  vyhlášení  výsledků 
se  uskutečnilo  ve  středu 
25. září v sídle krajského 
úřadu. 
Pardubický  kraj  vyhlásil 
letos  již  6.  ročník  veřej-
né  neanonymní  soutěže 
Stavba  roku  v  Pardubic-
kém  kraji.  Spolupořada-
telem  je  Česká  komora 
autorizovaných  inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svaz 
podnikatelů  ve  stavebnictví  v  ČR.  Soutěž  se  koná 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a jejím cí-
lem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrov-
ní  současného  stavebnictví,  architektury  a  projek-
tování v Pardubickém kraji. Soutěž má také sloužit 
k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zvi-
ditelnění firem v kraji.
Pětičlenná porota vedená prvním náměstkem hejt-
mana  Pardubického  kraje  Romanem  Línkem  na-
vštívila  koncem  července  Moravskou  Třebovou, 

…nebudete tomu snad ani věřit, ale úsilí moravsko-
třebovských občanů získat pro město gymnázium za-
čalo již v období renesance, kdy bylo město se svou 
proslulou latinskou školou střediskem vzdělanosti.
O založení gymnázia usiloval primátor Josef Georg 
Zecha. Svou prosbu přednesl císařovně Marii Tere-
zii v roce 1754, kdy se osobně zastavila v Moravské 
Třebové.  Jeho záměru byla nakloněna, ale závazný 
příslib mu nedala. Sen primátora Zechy se naplnil až 
čtyři desetiletí po jeho smrti. Gymnázium bylo pro-
vizorně otevřeno v roce 1803, oficiálně bylo otevření 
povoleno o rok později. 
Gymnázium  bylo  v  té  době  pětitřídní,  třídní  učitel 
vyučoval ve své třídě všechny předměty – nábožen-
ství,  latinu,  řečtinu,  historii,  geografii,  matematiku 
a přírodní vědy. Žáci byli na konci každého semestru 
podrobeni veřejné zkoušce a klasifikováni z mravů, 
píle a prospěchu.
Následovaly změny, které vedly k posílení výuky ná-
boženství a oslabení ostatních předmětů kromě lati-
ny a řečtiny. Po těchto reformách a vydání finanční-
ho patentu v r. 1811 trpělo gymnázium nedostatkem 
finančních  prostředků,  Metternichův  absolutistický 
režim vyššímu školství nepřál a moravskotřebovské 
gymnázium  bylo  roku  1829  zrušeno.  Pro město  to 
byla těžká rána. Starosta Wondra vyjednával ve Víd-

aby  posoudila  její  nejnovější  stavební  chloubu, 
projekt Cesta od renesance k baroku. Město ho při-
hlásilo do soutěže Stavba roku 2013 Pardubického 

kraje  v  kategorii  Stavby 
inženýrské  a  doprav-
ní;  veřejná  prostranství. 
Místostarosta  Moravské 
Třebové  Václav  Mačát, 
vedoucí  odboru  rozvoje 
města  Miroslav  Neto-
lický  a  autorka  projektu 
CRB  architektka  Mar-
kéta  Veselá  zajistili  ko-
misi složené ze zástupců 
kraje,  ČKAIT  a  odbor-
né  veřejnosti  prohlídku 
nádvoří  zámku,  zámec-
kých zahrad, Brány času, 
která  celé  stavební  dílo 

uvozuje,  prohlídku  hřbitova  a  barokních  kapliček 
na  Křížovém  vrchu  lemujících  zrekonstruovanou 
cestu k sousoší Kalvárie. Každý člen poroty obdr-
žel publikaci vydanou u příležitosti výstavby CRB, 
v níž jsou zachyceny nejdůležitější architektonické 
objekty Moravské Třebové.      Dagmar Zouharová

ni  a  v  září  1832  bylo  gymnázium  znovu  provizor-
ně otevřeno. V lednu 1834 císař František I. rozhodl 
o jeho znovuotevření.
Revoluční  rok  1848  přinesl  návrat  přírodních  věd, 
učí se čeština, gymnázium má osm tříd, ve škole vy-
učují odborní učitelé, ale opět chybí finance a gym-
názium  se  v  roce  1852  musí  omezit  na  čtyřtřídní. 
Složitou situaci řeší zestátnění gymnázia v roce 1874 
a dále pak pokračují změny ve velikosti a názvu ško-
ly korespondující s historickým vývojem až do února 
1948, kdy Okresní národní výbor v Moravské Tře-
bové navrhl zrušení školy, což se v roce 1951 proto-
kolárně provedlo. Obnoveno bylo v roce 1953 jako 
jedenáctiletá střední škola, od roku 1968 změněna na 
čtyřleté gymnázium, které v roce 1990 bylo rozšíře-
no o víceleté gymnázium. 
Do  roku  1924  sídlilo  v  nynější  budově městského 
úřadu v Olomoucké ulici,  pak  se  stěhuje  přes  ulici 
do budovy nynější základní školy „Na křižovatce“, 
v roce 1954 na Kostelní náměstí a od roku 1975 sídlí 
gymnázium v městském parku, kde se také rozrostlo 
o dvě budovy a tělocvičnu.
Moravskotřebovské  gymnázium  prošlo  a  prochází 
složitou  historií.  Připravilo  na  svoji  profesní  dráhu 
velké množství absolventů, kteří jsou úspěšní v růz-
ných oborech u nás  i  v  zahraničí. Škola  se neustá-

Univerzita třetího věku
Dne  6. listopadu v  kulturním  sále  ZUŠ 
v Mor. Třebové bude ve 14:30 hod. zahájen 
14. ročník Moravskotřebovské univerzity 
3. věku  pod  názvem Škola – základ života 
aneb Doufám, že budu studentem až do konce 
života (Čechov). Pozvání se týká posluchačů 
z předcházejících  ročníků MTU3V. Omlou-
váme se dalším zájemcům, že nemohou být 
zařazeni.  Z  technických  důvodů  nelze  pře-
kročit hranici 120 posluchačů. Děkujeme za 
pochopení.    Za lektorskou radu M. Blažková

le rozvíjí, realizuje evropské projekty, díky nimž je 
vybavena  moderní  technikou,  sportovním  vybave-
ním a učebními pomůckami. Jazykové vzdělávání je 
rozšířeno o  zahraniční  spolupráci  a  studijní  pobyty 
našich i zahraničních studentů. Součástí přírodověd-
ného vzdělávání jsou zajímavé projektové dny a ex-
kurze s atraktivními tématy - robotika, natáčení, che-
mické pokusy apod. Sport  a  sportovní  činnost  jsou 
v  dnešní  „počítačové“  době  důležitou  součástí  vý-
chovně vzdělávacího procesu,  žáci  sportují  i mimo 
výuku v řadě kroužků, jsou úspěšní v soutěžích, pod-
porujeme a pořádáme sportovní aktivity.  
Historický vývoj, změny ve společnosti a pokles de-
mografické křivky se opět dotýká i našeho gymnázia 
a dovedl nás nejdříve k úvahám a následně k vlastní 
realizaci  změny  vzdělávací  nabídky.  Od  září  2013 
jsme otevřeli nový obor Informační služby s široký-
mi možnostmi  uplatnění  pro  chlapce  i  dívky  nejen 
z našeho regionu.  
Listuji  si  almanachem  200  let  GMT,  pročítám  si 
práce žáků, kteří jsou dnes úspěšnými vědci, lékaři, 
inženýry,  ekonomy,  právníky,  učiteli,… a  těším  se, 
že se s nimi potkám 19. října 2013 na oslavách 210. 
výročí založení moravskotřebovského gymnázia bu-
deme společně vzpomínat, a také se dívat dopředu!

Alena Plocová, ředitelka gymnázia

Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana 
13. září 2013. Po příjezdu před třebovskou rad-
nici předal starosta města Miloš Izák prezidentovi 
slavnostní uvítací kytici.     Foto: Petra Zápecová.

Stavbu Cesty od renesance k baroku, kterou prová-
děla firma CGM Czech, a.s., ohodnotila porota jako 
nejlepší v kategorii Stavby inženýrské a dopravní; 
veřejná prostranství.         Foto: Dagmar Zouharová
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Stručný popis práce:
Mojí  náplní,  jakož  i  celého  odboru,  který  se  skládá 
ze  tří  pracovníků,  je  zajišťování  a  vyřizování  všech 
záležitostí  souvisejících  s  podnikáním  podle  zákona 
o  živnostenském podnikání  a  zákona o  zemědělství. 
Nejenže evidujeme a vydáváme živnostenská opráv-
nění  fyzickým  i  právnickým osobám, provádíme  je-
jich změny, přerušení i zrušení, na žádost podnikate-
le můžeme zaslat oznámení změn  i na ostatní úřady 
(finanční  úřady,  OSSZ,  zdravotní  pojišťovny),  ale 
také  kontrolujeme  dodržování  živnostenskoprávních 
předpisů (kromě živnostenského zákona např. zákony 
o ochraně spotřebitele, o spotřebních daních, o ome-
zení  provozu  zastaváren  a další)  a  ukládáme  sankce 
za jejich porušení. Při kontrolách také spolupracujeme 
s  Českou  obchodní  inspekcí.  Vedeme  živnostenský 
rejstřík, který najdete na adrese www.rzp.cz. Ovšem 
živnostenské úřady neslouží pouze podnikatelům, po-
skytují  poradenskou  službu  spotřebitelům,  pomáhají 
řešit, někdy značně složité, problémy s reklamacemi 
i stížnostmi. Osobně se, mimo vše již uvedené, zabý-
vám  koncesovanými  živnostmi  a  správním  řízením, 
zodpovídám za dodržování právních a vnitřních před-
pisů  pracovníky  odboru.  Živnostenský  zákon  patří 

k jednomu z nejvíce novelizovaných zákonů v České 
republice.

V seriálu vizitek vedoucích odborů městského 
úřadu  pokračujeme  představením  vedoucí  od-
boru Obecní živnostenský úřad.

Bc. Ivana Neubauerová, DiS. 
Vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad, 41 let

Vzdělání: 
1986-1990 Gymnázium Mo-
ravská Třebová
1995-1998 Veřejně správní 
akademie a právní gymnázium 
v Brně, obor Veřejně správní 
činnost
2003-2004 Veřejně správní 
akademie – vyšší odborná 

škola, s.r.o., Brno, obor Správní činnost
2009-2012 Univerzita Pardubice, obor Veřejná eko-
nomika a správa

Profesní historie:
1990-1992 Sigma Vranová Lhota
1992- dosud Město Moravská Třebová 
1992-2012 referent odboru Obecní živnostenský úřad
2012- dosud vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřa-
du  v  Moravské  Třebové  bylo  k  31.  8. 
2013 přihlášeno k  trvalému pobytu  cel-
kem  10  457  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 evidováno k 31. 8. 2013 
na trvalém pobytu 10 566 občanů.     (zr)

Aktuality z odboru
Dnem  1.  10.  2013  nabývá  účinnosti  zákon  č. 
234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohon-
ných hmotách a živnostenský zákon. Nově se 
upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpra-
cování paliv a maziv a v distribuci pohonných 
hmot.  Podnikat  v  uvedených  činnostech  bude 
možno  pouze  na  základě  koncese  „Výroba 
a zpracování paliv a maziv a distribuce pohon-
ných hmot“. Podnikatel, který byl k 1. 10. 2013 
oprávněn  vyrábět  a  zpracovávat  paliva  a ma-
ziva  anebo  prodávat  pohonné  hmoty  a  hodlá 
v  této  činnosti  pokračovat,  je  povinen  !! do 
1. 11. 2013 !! požádat na živnostenském úřadu 
o koncesi a doložit příslušné doklady. Toto se 
netýká prodeje pohonných hmot z čerpací sta-
nice a prodeje stlačeného zemního plynu.

Vedoucí odborů městského úřadu se představují

Na území města Moravská Třebová mimo část Boršov je zpracována digitální technická mapa města
fronta vymezuje prostor mezi předními částmi sta-
vebních objektů v dané ulici. Veřejně přístupnými 
plochami se rozumí např. městská zeleň, cesty, uli-
ce, náměstí apod.
Průběhy inženýrských sítí (podzemní  i  nadzem-
ní) v daném území: elektřina, plyn, teplovod, tele-
komunikační  sítě,  vodovody a kanalizace,  veřejné 
osvětlení, datové sítě apod.
Jaké jsou finanční náklady s provozem DTMM?
Město Moravská Třebová má  uzavřenou  smlouvu 
o  spolupráci  při  aktualizaci  a  správě  digitálních 
mapových  podkladů  se  správci  inženýrských  sítí. 
Zajišťuje aktualizaci účelové mapy povrchové situ-
ace  –  polohopisu  a  z  části  přispívá  na  aktualizaci 
průběhů  inženýrských  sítí  jednotlivým  správcům. 

O co se vlastně jedná?
Digitální  technická  mapa  města  (DTMM)  je  po-
drobné digitální mapové dílo, jenž slouží k zazna-
menání  aktuálního  fyzického  stavu  území  včetně 
výškových  poměrů  a  vyznačení  průběhů  inženýr-
ských sítí. DTMM detailně zobrazuje skutečný stav 
území  –  tj.  stavební  objekty,  ploty,  vjezdy  na  po-
zemky, veškeré povrchové znaky, lampy veřejného 
osvětlení, obrubníky, zeleň, polohu dopravního zna-
čení apod. DTMM nemůže být nahrazena katastrál-
ními mapami  (např. DKM),  jejichž  obsahem  jsou 
pouze vlastnické hranice. 
DTMM se skládá ze dvou částí:
Účelové mapy povrchové situace – jedná se o mě-
řené uliční fronty a veřejně přístupné plochy. Uliční 

Finanční  náklady  na  aktualizaci  a  správu DTMM 
v posledních letech nepřekročily částku 50 tisíc Kč 
za kalendářní rok.
Kdo má přístup k DTMM?
DTMM je poskytována k nahlédnutí  těm pracov-
níkům Městského úřadu Moravská Třebová, kteří 
mají zřízen přístup do informačního systému City-
Ware. Poskytován k nahlédnutí je polohopis i prů-
běh inženýrských sítí. V této aplikaci lze provádět 
tisk  jednotlivých  částí  města.  Nelze  ale  pracovat 
s daty v digitální podobě. Výřezy z DTMM v digi-
tální podobě jsou poskytovány na základě žádostí 
stavebníkům a projektantům bezplatně s tím, že po 
provedení  stavby  stavebník  provede  skutečné  za-
měření  stavby  a  poskytne  ho městu  také  bezplat-
ně  pro  vlastní  aktualizaci mapy.  Poskytován  bez-
platně  je  ovšem  pouze  polohopis,  protože  město 
Moravská Třebová není majitelem digitálních dat 
inženýrských sítí. Tato data jsou ve vlastnictví jed-
notlivých správců sítí. Těchto podkladů využívají 
projektanti  rozsáhlejších  staveb  objektů,  komuni-
kací a inženýrských sítí. Drobní stavebníci o pod-
klady nežádají. Digitální data v DTMM jsou aktu-
alizována dvakrát  ročně. Mají pouze  informativní 
charakter. K  řízením, které vedou  stavební úřady, 
je žadatel podle stavebního zákona povinen před-
kládat aktuální vyjádření jednotlivých správců sítí. 
Tato  vyjádření  s  grafickou přílohou nemohou být 
nahrazena výřezy z DTMM. Gestorem DTMM je 
odbor výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Moravská Třebová.                   OVÚP

Hřbitov na Křížovém vrchu již neodmyslitelně patří 
k bohaté historii města Moravská Třebová. Byl za-
ložen kolem roku 1500. Po celou dobu trvání hřbito-
va je o něj řádně pečováno a nachází se zde i mno-
ho krásných  i  historicky ceněných hrobů a hrobek 
s malebnými náhrobními kameny.  Jedná  se hlavně 
o  hroby  a  hrobky  hlavních  přestavitelů města,  ale 
i  o  hroby obyčejných  lidí  s  neobyčejnými příběhy 
a za zmínku stojí určitě i dva válečné hroby. Mimo 
těchto  hrobů  a  hrobek  se  na  hřbitově  nacházejí 
i  opuštěná hrobová zařízení o které nikdo nepeču-
je již řadu let (tj. 20 let a více). Jedná se o cca 650 
hrobů a hrobek. Dají se rozdělit do dvou kategorií: 
opuštěné hroby a hrobky, jejichž hrobové zařízení se 
rozpadá a pomníky jsou v rozkladu, a dále na opuš-
těné hroby a hrobky, které se rozpadají, obrubníky 
hrobů jsou v rozkladu, ale pomníky jsou v zachova-
lém stavu. Protože jsme se na pohřebišti na Křížo-
vém vrchu dostali do  situace, kdy máme omezený 
počet  míst  k  pohřbívání  a  pro  výstavbu  urnových 
hrobů, byli jsme nuceni situaci opuštěných hrobů ře-
šit. Zákon o pohřebnictví č. 253/2001 Sb., v platném 
znění, pamatuje i na hroby, u kterých není placeno 
nájemné a nájemce hrobového místa již není znám. 
Právě  těchto  hrobů  se  na  Křížovém  vrchu  nachá-
zí velký počet. Bohužel řízení dle zákona o pohřeb-
nictví má  stanovené  dlouhé  lhůty  a  řízení  probíhá 
postupně.  V  r.  2011  byla  Radou  města  Moravská 
Třebová ustanovena komise pro odstraňování nebo 

prodej  hrobového  zařízení  u  opuštěných  hrobů  na 
pohřebišti  na Křížovém  vrchu  v Moravské Třebo-
vé. Tato komise má za úkol rozhodnout o tom, jak 
se naloží s hrobovým zařízením u hrobů a hrobek, 
u kterých proběhlo řízení dle zákona o pohřebnictví. 
Komise poprvé jednala v r. 2011 a bylo rozhodnuto 
celkem o 25 hrobech v odd. O. Dle zápisu z jednání 
této komise byly bezcenné obrubníky hrobů odve-
zeny na manipulační plochu stavební suti, kde byly 
následně  recyklovány.  Zachovalé  pomníky  byly 
nejdříve uloženy na hřbitově za kostelem, posléze, 
vzhledem k výstavbě rozptylové loučky, byly převe-
zeny a jsou deponovány v areálu správce pohřebiště, 
tj. Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. Ná-
sledně se bude rozhodovat o jejich uložení zpátky na 
hřbitov. Zachovalá hrobová zařízení byla ponechána 
na původních místech. Uvolněná hrobová místa byla 
upravena tak, aby byl zachován ráz hřbitova - např. 
byl upraven prostor u válečného hrobu z Prusko-ra-
kouské války, který byl původně v sousedství neu-
pravených rozpadajících se hrobů a pod. V červnu 
2013 bylo ukončeno řízení dle zákona o pohřebnic-
tví u cca 150 hrobů a hrobek v odd. O na Křížovém 
vrchu. Mezi těmito hroby jsou i hroby významných 
osobností Moravské Třebové nebo hroby s ceněným 
hrobovým zařízením. U těchto hrobů předpokládá-
me, že navrhneme komisi jejich zařazení do majetku 
města tak, aby byla zachována jejich hodnota a his-
torický ráz tohoto hřbitova.               OMMKH

Činnost komise pro odstraňování nebo prodej 
hrobového zařízení u opuštěných hrobů
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Vojenské škole velí nový muž. Má před sebou nelehké období modernizace
Po  červnovém  odchodu  plukov-
níka  Vojtěcha  Němečka  se  vele-
ní Vojenské střední školy a Vyšší 
odborné školy Ministerstva obra-
ny v Moravské Třebové ujal plk. 
gšt. Ing. Zdeněk Macháček. Pro 
MTZ shrnul, co všechno ho v jeho 
nové funkci do budoucna čeká.
Jak vnímáte své jmenování?
Do Moravské Třebové jsem přišel 
na  podzim v  roce  2008 po  svém 
působení  na  ministerstvu  obrany 
a  generálním  štábu  v  Praze.  Na 
vojenské škole jsem nejprve zastával funkci náčel-
níka štábu. Poté jsem se posunul na funkci zástupce 
velitele školy a v letošním roce jsem vyhrál výbě-
rové  řízení  na  funkci  velitele  školy. Tento  postup 
vnímám jako vyvrcholení mé vojenské kariéry v ar-
mádě ČR, které jsem věnoval 34 let svého života.
Nastiňte prosím koncepci školy do nejbližšího 
období
Úkolů před námi stojí hodně. Pro nejbližší období 
jsem si stanovil tři základní cíle. Za prvé dotáhnout 
do  zdárného  konce  projekt  ze  strukturálních  fon-
dů EU Virtuální studovna u Operačního programu 
MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost s cí-
lem  vytvořit  lepší  podmínky  pro  rozvoj  znalostí, 
schopností  a  dovednosti  žáků  v  oblasti  čtenářské 
a  informační  gramotnosti,  v  oblasti  výuky  cizích 
jazyků, českého jazyka a matematiky. Za druhé za-
bezpečit finance a vybudovat nový a moderní spor-
tovní areál v prostorách školy pro potřeby nejen na-
šich žáků, ale i široké veřejnosti a pro požární sport. 
To nebude  lehký úkol, avšak   v  současné době se 
už  zpracovává  projektová  dokumentace  a  v  letoš-
ním  roce  by měla  být  dokončena. Vojenská  škola 
si  sportovní  areál  zaslouží  a  věřím,  že  nezůstane 
v  budoucnu  jen  na  papíře. A konečně  za  třetí,  re-
alizovat projekt celkového zateplení objektů školy 
(učeben,  laboratoří  a  zařízení),  protože  „nový  ka-
bát“ bude vypadat podstatně lépe, než je současný 

stav. Úkoly týkající se vzdělávání 
a  výchovného  procesu  jsou  však 
nadále  prioritní  a  veškeré  síly  ze 
strany  všech  zaměstnanců  školy 
budou  věnovány  tomu,  abychom 
byli stále modernější a úspěšnější 
školou nejen v regionu Moravsko-
třebovska,  ale  i  v  celorepubliko-
vém měřítku.
Jak hodláte spolupracovat 
s městem Moravská Třebová? 
Myslím  si,  že  spolupráce  je  na 
vynikající  úrovni  a  že  se  zapo-

jujeme  na  každém  kroku  do  veřejného  dění  ve 
městě a  jsme součástí města Moravská Třebová. 
Dokladem toho je naše účast na většině akcí orga-
nizovaných městem, pořádáme branné dny a bran-
né  závody  pro  ZŠ  a MŠ,  spolupracujeme  s Do-
mečkem,  DDM,  Junákem,  se  speciální  základní 
školou, gymnáziem a integrovanou střední školou 
atd. Organizujeme pro učitele škol v sále Na Písku 
oslavy Dne učitelů, spolupodílíme se na veřejných 
akcích.
Co pro vás znamená práce ve vojen-
ské škole? 
Služba ve vojenské škole, která vycho-
vává mladou generaci k atributům jako 
je  hrdost,  poctivost,  úcta,  zdvořilost, 
návrat k tradicím a vážení si jeden dru-
hého,  mne  přesvědčuje  každým  dnem 
o  tom, že děláme práci, která nás baví 
a  má  hmatatelné  výsledky,  obzvlášť, 
když  vidím,  že  naši  žáci  vše,  co  jsem 
vyjmenoval, naplňují.                     (daz)

Osobní údaje:
datum narození: 3. července 1961
místo narození: Náchod 
rodinný stav: ženatý
Vzdělání:
1976-1980 Gymnázium Náchod

1981-1986 Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, 
obor Stavba a obnova železnic
2002 Garmisch-Partenkirchen (SRN) – studium na 
Marshallově centru bezpečnostních studií, Kurz pro 
lídry 21. století
2004-2006 velitelská akademie v Hamburku (SRN) 
- kurz Generálního štábu – operační velitelský kurz 
- přiznán titul gšt.
Praxe:
2000-2002 náčelník  operačního  štábu  –  zástupce 
náčelníka štábu u 5. zásobovací brigády
2002-2003 náčelník  základny  pro  výstavbu  Mul-
tiskladu v Dašicích
2003-2004 zástupce  náčelníka  praporu  Sil  rychlé 
reakce pro NATO (NSE I)
2004-2006 VSD na Sekci obranné politiky a  stra-
tegie  Ministerstva  obrany,  VSD  oddělení  operač-
ních schopností na Sekci plánování sil Ministerstva 
obrany
2008-2013 náčelník štábu VSŠ a VOŠ MO v Mo-
ravské Třebové, zástupce velitele VSŠ a VOŠ MO 
v Moravské Třebové

Pozvánka ke kulatému 
stolu s mládeží na téma 

nezaměstnanost
V  úterý  29.  října  2013  v  dopoledních  hodinách 
od 9:30 do oběda proběhne moderovaná diskuse 
na  bolavé  téma  našeho města NEZAMĚSTNA-
NOST.  Problematika  se  dotýká  především  stu-
dentů  středních  škol, maminek  na mateřské  do-
volené, dále těch, kterým hrozí ztráta zaměstnání 
a  samozřejmě  nezaměstnaných.  Přítomni  budou 
zástupci  z Úřadu práce  a  živnostenského úřadu. 
Kulatý stůl bude konat pod záštitou Národní sítě 
zdravých  měst  a  moderovat  ji  bude  Petr  Panaš 
z Litoměřic, který již v našem městě moderoval 
dětské veřejné fórum. Akce se bude konat ve dvo-
raně našeho muzea. Koutek pro malé děti a jejich 
hlídání zajišťuje RMC Sluníčko. Zapište si proto, 
prosím, do svých kalendářů k datu 29. 10. 2013 
hodinu 9:30-12:00 a určitě do muzea přijďte. Od-
nesete si užitečné informace a dovednosti. 

Ludmila Lišková, koordinátorka ZM a MA 21

Velitel VSŠ a VOŠ MO Zdeněk 
Macháček               Foto: archív

Tématem kampaně 2013 byl ČISTÝ VZDUCH - 
JE TO NA NÁS!
Knižní výstava s tématikou ČISTÝ VZDUCH - 
JE TO NA NÁS! 
Kampaň  Evropský  týden  mobility  zahájila  dne 
16.  9.  Knihovna  Ladislava 
z  Boskovic.  Paní  Chlupo-
vá,  pracovnice  knihovny, 
přichystala  pro  návštěvní-
ky  výstavu  knih  s  tématikou 
ČISTÝ VZDUCH - JE TO 
NA NÁS! Knižní výstava byla,  jako vždy, připra-
vena velmi pečlivě a nápaditě. Bylo možné shléd-
nout kromě knih pro řidiče, bylo možné shlédnout 
i  brožury,  které  se  zabývají  jízdou  na  kole  a  také 
zamyšlením nad naším konáním. Citátem Gándhí-
ho „Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme 
stát my sami“ je naprosto přesně řečeno, co pro sebe 
a svět kolem nás můžeme udělat. Také kniha Jiřího 
Papouška Hovory o  ekologii  byla  vtipně otevřena 
na stránce s kapitolou O příkladném životním sty-
lu a škodlivých mobilech. K vypůjčení byly knihy 
pojednávající o in-line bruslení a Pohybu nad zlato. 
Velmi děkuji za vytvoření zajímavé výstavy a pří-
jemné atmosféry.
Soutěž na in-line bruslích, koloběžkách a dět-
ských kolech
Soutěž se pro velkou nepřízeň počasí nekonala.

Malování na ulici 
Další  akcí  byla uzávěra ulice Piaristická  a malo-
vání na ulici. Celkem 132 dětí zde pomocí barev-
ných kříd vytvářelo nádherné obrázky s rozmani-
tými motivy. Zapojila  se MŠ  v  Sušicích,  kde  27 

dětí  malovalo  přímo  před 
budovou  mateřské  školy. 
Hemžení drobotiny a jejich 
snažení  však  kazilo  asi  20 
bezohledných  řidičů,  kteří 
nerespektovali  uzávěru  uli-

ce  a  dopravní  značku  Zákaz  vjezdu  a  projížděli 
i kolem dětí! Dětem nevadilo studené počasí, ale 
obávaly se aut. Pedagogický dozor měl plné ruce 
práce. Odměnou pro děti byly drobnosti, které vě-
novalo Zdravé město Moravská Třebová. Děkuji 
pořadatelům  –  zaměstnancům mateřské  školy  na 
ulici Piaristické, technickým službám a paní Báře 
Švestkové z DDM za přípravu akce a povzbuzo-
vání dětí.
Do práce bez aut
V pátek 20. 9. se zapojil do kampaně ETM a EDBA 
také Městský úřad v Moravské Třebové a jeho za-
městnanci přišli do práce pěšky nebo použili kolo 
či hromadnou dopravu. Děkuji zúčastněným za po-
chopení a podporu snahy o zlepšení ovzduší v mís-
tě, kde žijeme.    Ludmila Lišková,

koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Evropský týden mobility – Evropský den bez aut

Velká chvíle ve funkci: slavnostní slib žáků prvních ročníků 
VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová konaný 20. září 2013 na 
třebovském náměstí. Plukovník Macháček v první řadě druhý 
zleva.         Foto: Dagmar Zouharová
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Dny česko-německé kultury – 10 let partnerství Moravská Třebová – Staufenberg
v  pátek  hostem  ve  Svitavách  a  strávila  odpoledne 
a  večer  společně  se  starostou  Davidem  Šimkem. 
Hosté, kteří přijeli  již v odpoledních hodinách, na-
vštívili výstavu fotografií v kapli sv. Josefa a strávili 

společný  příjemný  večer  ve  Třebovské  restauraci. 
Sobotní dopoledne patřilo většinou exkurzím v ob-
cích. Delegace z Göppingenu byla hostem v Lanš-
krouně,  kde  se  setkala  se  starostkou  Stanislavou 
Švarcovou, s ředitelkou muzea Marií Borkovcovou 
a  dalšími  představiteli města,  delegaci  ze Staufen-
bergu  doprovázela  Eva  Čapková  na  hrad  Bouzov. 
Všichni byli  s programem a exkurzemi velmi spo-
kojeni. Starší generace z krajanského spolku si pro-
šla místa svého dětství a mládí, setkala se s přáteli 
a  delegace  starostů  poznala  nová místa  našeho  re-
gionu. Odpoledne byla pro návštěvníky připravená 
velmi zajímavá beseda s panem Jandou o nedokon-
čené dálnici Wroclav – Brno – Vídeň. Této besedy 
se  zúčastnilo  velmi mnoho  zájemců  a  diskuze  po-
kračovaly ještě u výstavy, kterou pořádalo muzeum. 
Odpoledne se sjížděli i ostatní hosté – účinkující to-
hoto večera: soubor Hanačka z Litovle, soubor Ma-
las z Chebu, na zkoušky přišly  i děti Hřebečského 
souboru  a  dívenky  ze  Staufenbergu.  Na  večerním 
programu jsme mohli pozdravit zástupce z MKČR 
pana  Appla,  bývalé  starosty  Moravské  Třebové 
a mimo již jmenovaných hostí také kulturní referent-
ku z Mnichova Zuzanu Fingerovou, Mons. Antona 
Otteho z Prahy a mnoho dalších hostí. Při  folklór-
ním programu a zdravicích rychle uběhla první část 
večera. V  polovině  programu  byla  oběma  starosty 
ze Třebové a Staufenbergu obnovena smlouva mezi 
městy.  Po  druhém  vystoupení  všech  jmenovaných 
souborů  nastal  čas  k  večeři  a  poklidné  zábavě  za 
hudebního doprovodu pana Šenka. Večer byl velmi 

přátelský a nikomu se nechtělo domů. Bohužel dru-
hý den ráno se muselo velmi brzo vstávat.
Neděli  jsme  zahájili  česko-německou mší  ve  Far-
ním kostele, po té následovalo přijetí VIP hostí na 
radnici  v Moravské Třebové  a  společný  oběd. Ve 
14. hodin zvala k programu spisovatelka Edith Kie-
sewetter-Giese  z Berlína. Na  začátku  setkání  byla 
premiéra výstavy tří amatérských fotografů na téma 
domov: pana Vermouska/Moravská Třebová, pana 
Kluga/Blaubeuern  a  paní  Bergner/Staufenberg. 
Výstavu zahájila skupinka dětí pod vedením Hany 
Dosedělové s malým pásmem písniček a hudebních 
skladeb.  Po  zahájení  výstavy  četla  paní Kiesewe-
tter  ze  svých  děl.  Bohužel  jsme  se  s  delegacemi, 
Göppingenu  i  Staufenbergu, museli  odpoledne  již 
rozloučit.  Koncert  vážné  hudby,  pořádán  Nadací 
pro varhany v kostele sv. Josefa, byl hojně navští-
ven jak našimi členy, tak i mnoha hosty z Německa. 
Večer patřil slavnostnímu koncertu k výročí 10. let 
spolupráce obou měst. Na koncertu vystoupil Lanš-
krounský smíšený sbor  s pásmem afrických písní, 
několika  áriemi  a písněmi nás potěšila Katka Do-
stálová  –  Hloušková  a  na  závěr  večera  zazpíval 
Martino  Hammerle-Bortolotti.  Koncert  byl  velmi 
pěkný a měl u posluchačů velký úspěch. Koncertem 
a večerním posezením ve třebovských restauracích 
jsme  se  rozloučili  s  většinou  zahraničních  hostů, 
ti odjížděli v pondělí ráno autobusy zpět do svých 
domovů  s mnoha novými  a pozitivními poznatky. 
Program Dnů kultury pak pokračoval v pondělí do-
poledne  s  programem pro  školy. Odpoledne  zvala 
opět spisovatelka Edith Kiesewetter-Giese k pose-
zení a k předčítání ze svých děl. Tohoto pořadu se 
zúčastnili většinou účastníci kurzů němčiny a čle-
nové  sdružení.  Setkání  se  spisovatelkou  bylo  vel-
mi zajímavé, její vyprávění nás zavedlo do bývalé 
NDR  a  její  příběhy mnohdy  připomínaly  také  si-
tuaci u nás před rokem 1989. Dny česko-německé 
kultury  jsme  ukončili  v  úterý  17.  9.  pořadem  pro 
členy střediska. Na pořadu byl film pro pamětníky 
s písničkami rakouského zpěváka Petra Alexandra. 
Dny  česko-německé  kultury  se  vydařily,  ze  všech 
stran jsme sklidili pochvalné reakce a tak nám jen 
zbývá poděkovat všem, kteří se na zdárném průbě-
hu  podíleli.  Poděkovat  všem penzionům  za  dobré 
ubytování,  restauracím za  chutné  jídlo,  poděkovat 
kulturním  službám  města  za  skvělou  spoluprá-
ci  a  podporu  a městu Moravská Třebová  za dota-
ci. Velký dík za finanční dotaci patří Ministerstvu 
kultury ČR, Česko-německému fondu budoucnosti 
Praha, Velvyslanectví NSR  Praha  a Hřebečskému 
krajanskému spolku Göppingen.       Irena Kuncová

Od 13. do 17. září jsme mohli v Moravské Třebové 
pozdravit  velmi mnoho  návštěvníků  nejen  z  Čech 
a  Moravy,  ale  také  z  Německa  a  Rakouska,  kteří 
přijeli na letošní již devatenácté Dny česko-němec-
ké kultury. Pro všechny byl připraven bohatý výběr 
z kulturních nabídek města i z kulturních akcí Sdru-
žení Němců a Společnosti  česko-německého poro-
zumění. První hosté se sjížděli již ve čtvrtek 12. 9. 
a  první  přátelská  setkání  se  uskutečnila  již  tentýž 
večer ve Třebovské restauraci. V pátek 13. 9. přijeli 
ostatní hosté: delegace z Göppingenu v čele s primá-
torem města Quido Tillem, delegace ze Staufenber-
gu v čele se starostou Petrem Gefellerem a 40 člen-
ná  skupina  členů Hřebečského krajanského  spolku 
pod  vedením  kulturní  referentky  spolku  Dietlinde 
Jenischové. Mohli  jsme  také přivítat  zástupce  růz-
ných organizací, kteří přijeli společně s námi oslavit 
desetileté  jubileum  partnerství  měst  Staufenbergu 
a Moravské Třebové. Mezi hosty byla delegace bý-
valých  boršováků,  zástupci Ackermannovi  společ-
nosti a Rotary Klubu Würzburg – manželé Strikovi, 
zástupci Společnosti Walthera Hensela ze Stuttgartu 
manželé  Preisenhammerovi,  zástupci  hřebečských 
krajanů  ze  Štýrska manželé Hirzovi  a mnoho  dal-
ších. Pro hosty a jednotlivé delegace byly připrave-
ny pobytové programy. Delegace Göppingenu byla 

Prezident Miloš Zeman 13. září na návštěvě 
našeho města. Na náměstí T. G. Masaryka ho 
přišlo pozdravit či položit mu dotazy nejrůz-
nějšího druhu na tisíc nejen třebovských oby-
vatel. Po meetingu v centru města se prezident 
setkal se zástupci města, vedoucími pracovníky 
městských organizací a dalších institucí. Závěr 
pobytu patřil návštěvě Vojenské střední školy 
a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. 
Podle Miloše Zemana nespočívají povinnos-
ti prezidenta pouze ve skládání účtů, ale také 
v tom, že pravidelně navštěvuje všechny kraje, 
jejich obyvatele či výrobní podniky.         (daz)

Aktivita  městských  památkářů  na  přelomu  srpna 
a  září  je  vždy  příkladná  a  kulminuje  v  souvislosti 
s celostátními Dny evropského dědictví. Tentokráte 
se roztáhla do celých tří týdnů. V posledním srpno-
vém víkendu padesát  dychtivých  zájemců absolvo-
valo zájezd do Častolovic a na zámek Potštejn. Pře-
devším  šlo o  to nabídnout  jim  srovnání  s místními 
památkami, které pak houfně brali útokem v prvním 
zářijovém víkendu. V plné permanenci byl zejména 
zámek a jeho nová žerotínská expozice, mnozí speci-
álně rekognoskovali detaily nedávno otevřené Cesty 
od  renesance  k  baroku. Definitivně  aktivita  památ-
kářů  vyvrcholila  vernisáží  fotovýstavy  Moravská 
Třebová, jak ji neznáte. Šlo již o 15. ročník oblíbené 
akce,  na  níž  patnáctka  autorů  představila  návštěv-
níkům  na  dvě  stovky  snímků,  dokazujících  krásu 
a  neopakovatelnou  přitažlivost  města.  V  úvodním 

proslovu  zaznělo,  že  hledání  nových  témat,  zákou-
tí, neznámých pohledů a průhledů je stále složitější, 
i přesto se vystavovatelé vypořádali s úkolem velmi 
čestně. Návštěvníci, kterých do kaple sv. Petra přišlo 
za 10 dnů přes pět set, si rovněž mohli prohlédnout 
restaurované  fresky.  Shodli  se  na  tom,  že  náměty 
a kvalita fotografií jsou rok od roku kvalitnější. Tře-
bová je vskutku podmanivé město.
Nestranná  komise  vybrala  trojici  tvůrců,  fotogra-
fů,  jimž  připadly  hlavní  ceny:  1.  Vermousek  Jan, 
2. Moučka Lumír, 3. Mauler Jan. Také ostatní získali 
od sponzorů zajímavé ceny a upomínkové předměty 
a  bylo  pro  ně  velkým  zadostiučinění  svá  dílka  ve-
řejně vystavit. Zdařilou tečkou Dnů evropského dě-
dictví se nakonec stalo vlastivědné odpoledne, spo-
jené tentokráte s promítáním historických pohlednic 
a snímků Moravské Třebové.         (mt)

Dny evropského dědictví završila tradiční fotovýstava

V sobotu 14. září 2013 byla oběma starosty 
u příležitosti desetiletí trvání partnerských vzta-
hů obnovena smlouva mezi městy Moravská Tře-
bová a Staufenberk.          Foto: Petra Zápecová 
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Zatoulaná
Dne 7. 9. před 18 hodinou vylezla dírou v plotě, opus-
tila zahradu a vydala se na poznávací výlet. Zřejmě 
uchvácena krásou okolní přírody a touhou po pozná-
ní neznámých čtyřnohých chlupáčů pobíhajících za 
ploty zahrad okouzlujících pestrobarevností osetých 
květin, naštěstí nedošla daleko. Okamžitý zásah při-
volaných profesionálů nedal šanci případnému hro-
zícímu  nebezpečí.  I  následná,  strážníky  poskytnutá 
péče,  spíše  připomínala  starostlivost  o  vlastní  dítě. 
Až po dlouhých dvou hodinách se rozezněl telefonní 
přístroj s toliko očekávanou větou „utekla nám ze za-
hrady .....“ Následné shledání bylo opravdu šťastné. 
Štěstí  násobilo  i  depresivní  prostředí  odchytového 
zařízení městské policie, v němž byla přítulná labra-
dorka po odchycení umístěna. 

Narušení slavností
Poklidně  probíhající  slavnosti  na  místním  náměstí 
dne 31. 8. narušila až hlasitě hrající  reprodukovaná 
hudba z jednoho z oken vedoucích právě do prostoru, 
kde se akce konala. Rozhořčení návštěvníci a samot-
ní pořadatelé proto přivolali na pomoc hlídku měst-
ské policie. Policistům chvíli  trvalo než v útrobách 
chodeb  starých městských domů nalezli  ty  správné 
dveře. Po dlouhém zvonění čekalo na narušitele ne-
milé překvapení. Když uživatel  bytu otevřel  dveře, 
za kterými stáli strážci pořádku, jen těžce maskoval 
údiv ve tváři. Že si chtěli takto narušitelé údajně udě-
lat srandu není pro mnohé z nás pochopitelné. Avšak 
okamžitá reakce a dohoda s příslibem uzavření všech 
oken a bezodkladné vypnutí aparatury nakonec do-
pomohla k vyřešení situace pouhou domluvou.

Karel Bláha, velitel městské policie 

Městská policie radí
Problematiku  venčení  psů  jsem  podrobně  rozebíral 
již v jednom z minulých čísel tohoto měsíčníku, ale 
jsem nucen vrátit  se opět k danému tématu. Je sku-
tečně velice nepříjemné na nedělní procházce ulicemi 
tak pěkného a historicky cenného města, kterým be-
zesporu to naše je, nebo pouhou cestou do místa naše-
ho pracoviště, přeskakovat hnědé nadílky na chodní-
cích, v trávě, v uličkách parku nebo dokonce i v okolí 
dětských  pískovišť. Někdy  se  dokonce  zdá,  že  pře-
kročením jedné hromádky se člověku bota zaboří do 
té další, které už se prostě nedá vyhnout! Kdo se často 
pohybuje ve městě jako chodec občas nabývá dojmu 
překážkáře na nekonečně dlouhé trati. A co s tím? Tak 
tuto otázku by si měli položit zejména nezodpovědní 
majitelé svých čtyřnohých miláčků, kteří bez ostychu 
dopustí,  aby  jejich pejsek  zanechal  na  chodníku při 
své cestě pozdrav pro později procházejícího náhod-
ného  chodce. Hledisko  zákonných norem  je  v  tom-
to  ohledu  nekompromisní  a  nekompromisní  budou 
i strážníci městské policie. V tomto případě hovoříme 
o  znečišťování  veřejného  prostranství  podle  zákona 
o přestupcích, kde lze uložit na místě ve zkráceném 
řízení blokovou pokutu až do výše 1.000 Kč. A po-
zor, město má také zpracovanou a platnou vyhlášku, 
která usměrňuje pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství, za jejiž porušení se také ukládají sankce. 
Vyhláška přikazuje majiteli omezení svobody pejska 
pouze na délku vodítka,  a  to  stroze  řečeno v  celém 
centru města a bývalé lokalitě sídliště Západní. Jejím 
porušení se nezodpovědný páníček vystavuje nebez-
pečí postihu na místě samotném podle přestupkového 
zákona, a to opět až do výše 1.000 Kč. A to s ohledem 
ke  slabším  povahám  nebudu  hovořit  o  možnostech 
sankcí, které může uložit správní orgán při řešení ta-
kových situací! Českého človíčka hned napadne my-
šlenka, že zase bude někdo bohatnout. Bohužel tomu 
tak  není.  Vynaložená  práce  pro  zachování  čistých 
podrážek jak místních obyvatel, tak i turistů, pro něž 
se riziko zvyšuje v poměru k výšce dochované památ-
ky, je finančně mnohem nákladnější, než-li nechtěné 
výdaje z peněženek dopadených jedinců. Ale buďme 
svědomití. Vždyť ne vždy je třeba otáčet hlavu s oba-
vami z dohledu zákona a hrozby z finančního postihu. 
Je to tak jednoduché! 
Pro  přehlednost  uvádím  ulice  ve  kterých  se  lze  na 
veřejných  prostranstvích  pohybovat  v  doprovodu 
pejsků pouze na vodítku: 
nám. TGM, Kostelní náměstí, Zámecké náměstí včet-
ně areálu zámku, Bránská, Cihlářova, Cechovní, 
ČSA, Farní, Hvězdní, Krátká,Marxova, Piaristická, 
Pivovarská, Poštovní, Stará, Tichá, Zámecká, Rybní 

náměstí, Brněnská, Gorazdova, Jevíčská, Komen-
ského, Olomoucká, Lanškrounská, Svitavská včetně 
prostoru parku u muzea, Západní, Školní, Palackého, 
B. Němcové, Jiráskova, Sportovní, Holandská a Hře-
bečská. 
Splnění této povinnosti zajišťuje osoba, která má 
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či do-
hledem.
Spor partnerů řešil kolemjdoucí
Až  přivolaná  hlídka  představitelů  zákona  zjednala 
pořádek  v  ulici Brněnské,  kde  o  půl  třetí  ráno  dne 
10.  9.  několikahlavá  skupinka  dohadujících  se  ko-
lemjdoucích  řešila nečekaně vzniklé potíže a hlasi-
tým projevem tak rušila poklidný spánek celého oko-
lí. Do sporu partnerů procházejících po uvedené ulici 
se vložil náhodný kolemjdoucí, který v silně podna-
pilém stavu začal usměrňovat chování již tak podráž-
děného muže a vysvětlovat pravidla etikety. A v  tu 
chvíli  začala  atmosféra  značně  houstnout.  Mladík 
podrážděný hádkou s partnerkou si dlouho nenechal 
vysvětlovat pravidla slušného chování a na oplátku 
za  udělené  rady  začal  vysvětlovat  kolemjdoucímu 
„kazateli“ jakými že to pravidly se řídí on. Před pří-
jezdem policistů zřejmě padla i nějaká facka, ale k té 
se ani jeden, snad z ukázky mužnosti před přítomnou 
slečnou, nechtěl přiznat. Když se policistům podařilo 
oba  aktéry uklidnit,  zjistili,  že  se vlastně  téměř nic 
nestalo. Zúčastněné upozornili na rušení nočního kli-
du, což si evidentně ani jeden neuvědomil a nakonec 
se všichni pokojně rozešli.

Smůla nebo spravedlnost
Zřejmě  pro  jedinečnost  chuti,  hutnější  strukturu 
v  kombinaci  kořenitosti  a  ovocnosti,  kterou  snad 
dodává  cukernatost  charakterizující  vína  s  přívlast-
kem pozdního sběru a nezapomenutelný zážitek při 
konzumaci,  přilákalo  dne  7.  9.  do  prodejny  Billa 
v Komenského ulici krabicové víno za neuvěřitelně 
výhodnou  cenu  27,90 Kč muže  až  z Vyškova.  Jis-
tého F. V. zřejmě neodolatelné vlastnosti vína a ža-
lostná  ekonomická  situace  přinutily  jednu  z  krabic 
vsunout pod oděv. Úmysl byl však vzápětí odhalen. 
Snad  nadměrná  žízeň,  která  na  sebe  upozorňovala 
při  pohledu  do  očí  onoho  jedince,  prozradila  nezá-
konný úmysl. Přivolaná hlídka představitelů zákona 
už jen vyčkala až budou uhrazeny ostatní zakoupené 
drobnosti a překvapeného muže podrobila náročné-
mu výslechu. Pod tíhou svědomí a nevyvratitelných 
důkazů nezbylo, než s pravdou ven. A tak na místo 
původních bezmála 30 Kč vytáhnul tento jedinec ze 
své peněženky 1.000 Kč, aby uhradil náklady spoje-
né s udělenou blokovou pokutou.

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.

XII. ročník Meziústavních 
her v domově pro seniory
Dne 28. 8. se konal již dvanáctý ročník Meziústav-
ních her, kde byli pozváni  i klienti z ostatních do-
movů,  a  to  ze  Svitav,  Prostějova,  Soběsuk,  České 
Třebové a Lanškrouna. Náš domov reprezentovaly 
dva  týmy. Na  zahájení  nás přišel  pozdravit  staros-
ta Miloš Izák. Než začalo sportovní klání, zazpíval 
náš  pěvecký  soubor  několik  písní  pro  povzbuzení. 
Družstva soutěžila v netradičních disciplínách, jako 
je  hod  na  plechovky,  hod  kokosovým  ořechem, 
hmatová krabice, puzzle a vhazování mincí. V od-
poledních  hodinách  proběhlo  vyhlášení  výsledků 
a předání cen od našich sponzorů. Poté následovala 
volná zábava, která byla doprovázena hudební kape-
lou. Každý, kdo měl chuť, dostal opečenou klobásu 
a k tomu pivo nebo limo. XII. ročník Meziústavních 
her se nám vydařil a už teď se těšíme na příští rok. 
29. 8. byli naši obyvatelé domova pozváni na spor-
tovní turnaj do Prostějova, který se uskutečnil v za-
hradě domova důchodců.       Realizační tým
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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

Osamělý jezdec  USA  
7. 10. pondělí, 19:00, 70 Kč
Johnny Depp v novém akčním dobrodružném filmu 
od tvůrců Pirátů z Karibiku. Divoká jízda plná pře-
kvapení a humoru...
Režie: Gore Verbinsky, hrají: Johnny Depp, Armie 
Hammer,  Ruth  Wilson,  Tom  Wilkinson,  Barry 
Pepper, Helena Bonham Carter a další.
Western/Dobrodružný/Akční  /Komedie,  151 min., 
přístupný

Machři 2  USA  
9. 10. středa, 19:00, 80 Kč
Poté co se Lenny (Adam Sandler) přistěhoval zpát-
ky do svého rodného města, aby byl ve společnosti 
svých kamarádů a jejich dětí, zjišťuje, že pokud se 
ve vaší blízkosti vyskytují bývalí školní rváči, noví 
rváči..., že šílenství si vás vždycky najde.
Režie:Dennis  Dugan,  hrají:Adam  Sandler,  Salma 
Hayek, Maya Rudolph, Chris Rock, Kevin James, 
Maria Bello, David Spade a další.
Komedie,101 min., do 12 let nevhodný

Letadla  USA  
12. 10. sobota, 15:00, 130 Kč
Animovaná  dobrodružná  komedie  ze  světa,  kde 
auta mají křídla. Akcí nabitý film z produkce Walta 
Disneye.  92 min.

Jako nikdy  ČR, SR

14. 10. pondělí, 19:00, 90 Kč
Tři hlavní postavy filmu vedou marný boj se smr-
tí,  bojují  sami  se  sebou  a  současně  mezi  sebou. 
Režie: Zdeněk Tyc, hrají: Petra Špalková, Taťjana 
Medvecká, Jiří Schmitzer,

Marek Němec, Luboš Veselý, Marek Taclík a další.
Psychologický/ Drama, 93 min., přístupný 

Colette  ČR, SR, NL

16. 10. středa, 19:00, 100 Kč
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné 
belgické  židovky  Colette  (Clémence  Thioly)  vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, 
o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží. 
Podle novely Arnošta Lustiga. Režie: Milan Cieslar, 
hrají: jí: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric Bouwer, 
Ondřej Vetchý, Petr Vaněk, Michal Dlouhý, Andrej 
Hryc, Helena Dvořáková a další.
Drama/Romantický/Válečný/Historický,  125 min., 
do 12 let nevhodný 

Donšajni  ČR

22. 10. úterý a 23. 10. středa, 19:00, 110 Kč
Oskarový režisér se vrací opět na plátna kin s prosto-
pášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám.
Režie:  Jiří  Menzel,    hrají:  Jan  Hartl,  Libuše 
Šafránková,  Martin  Huba,  Jiřina  Jirásková,  Ivana 
Chýlková, Emma Smetana, Václav Kopta a další.
102 min., přístupný

Babovřesky  ČR

30. 10. středa, 19:00, 70 Kč
Letní  komedie Zdeňka Trošky  ze  života  současné 
jihočeské  vesnice,  která  s  komediální  nadsázkou 
sleduje dění na vesnici.
Hrají:   Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Pavel 
Kikinčuk,  Lucie  Plekancová  Vondráčková,  Jan 
Dolanský,  Jana  Synková,  Jana Altmannová, Miro 
Noga, Jitka Sedláčková, Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan 
Kuželka, Lubomír Kostelka a další.
Komedie, 133 min., do 12 let nevhodný

Kulturní centrum
Divadlo pro děti
O zlé královně
15. 10. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
pro MŠ a I. st. ZŠ, 30 Kč
Zlá královna se všemi možnými způsoby chce zbavit 
nevlastní  dcery.  Spojení  se  zloduchem  jí  ale  nepo-
může a zlé úmysly se jí nepodaří uskutečnit. Jak už 
to v pohádkách bývá, opět zvítězí dobro nad zlem. 
Na motivy českých klasických pohádek volně upra-
vil  Drahomír  Ožana.  Hrají  a  zpívají  herci  divadla 
z Opavy. Uvádí divadelní agentura Aleny Bastlové.

Divadlo
Tři bratři v nesnázích
21. 10. pondělí, 19:00, kinosál muzea, 
200 Kč, předprodej od 2. 10.
Fraška  plná  humorných  záměn  i  dramatických 
zvratů  s  nečekanou  pointou.  Mladí  manželé  Tom 

a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro 
adopci  dětí.  Jenže  velké  komplikace  způsobí  dva 
Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“.
Režie:  Lumír  Olšovský,  obsazení:  Tom  Kewood 
-  Martin  Zounar,  Dick  Kewood  -  Pavel  Nečas/ 
Zbyšek  Pantůček,  Harry  Kewood  -  Filip  Tomsa, 
Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková, Kateřina - 
Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Andreas a další.

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

Výstava
Keltové v Čechách
Od 6. září do 31. října 2013, vstupné 
20/10 Kč

Stálá expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta
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Semtex XXL – Dj Fuller
Džbán Forsage: 200 Kč, Semtex + vodka: 40 Kč

5.10.

2+1 Mega Drink Party – Dj Maty
Kup si 2 panáky a třetí dostaneš zdarma!

11.10.

Amundsen Night – Dj Pitrrs
Vodka Amundsen poteče proudem za akční ceny.

4.10.

Captain Morgan Explosion – Dj Piere
Oblíbený drink za akční cenu.

25.10.

Facebook Party – Dj Shirak
Přihlas se na událost, doraz do 24:00 hodin a vstup máš zdarma.

12.10.

Ledově namražená JÄGER PARTY – Dj Maty
Ledově namražený Jägermeister za 35 Kč

POGO TOUR 2013 SPS + E!E
19.10.

Oldies Party – Dj Pegas
Přijďte se pobavit se svými oblíbenými starými hity!

26.10.

18.10.

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 expozi-
ce Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Výstavy

Disegno – Kresby z pozůstalosti 
malíře Judy Tadeáše Suppera
Drobná výstava převzatá z Moravské galerie Brno 
(kurátor Zdeněk Kazlepka), potrvá do 11. 10. 2013

Nedokončená dálnice 
Vratislav – Brno – Vídeň
Putovní  výstava  připravená Muzeem Boskovicka, 
autor Tomáš Janda, potrvá do 11. 10. 2013

Svět zvířat 
Výtvarné práce klientů sociálně terapeutických dí-
len Ulita a denního stacionáře Domeček
Zahájení v úterý 1. října v 16 hod., výstava potrvá 
do 22. října 2013. Výstava je pořádána ve spoluprá-
ci s Oblastní charitou Moravská Třebová.

Propagační pohlednice z doby po začlenění Moravské Třebové do Německé říše 

Přednáška
Vznik letiště ve Starém 
Městě a jeho úloha v době 
mnichovské krize
18. 10. pátek, 17:00, kinosál muzea
Přednáší PhDr. Pavel Petr. Prvotní úvahy o zřízení 

letiště ve Starém Městě se datují do let 1934 a 1935. 
V přednášce bude popsáno získání pozemků, jejich 
úpravy,  výstavba  letištních  objektů,  zřízení  a  čin-
nost stanice Četnické letecké hlídky, využití letiště 
v době mobilizace, jeho obsazení a působení útvarů 
Luftwaffe  v  podzimních měsících pohnutého  roku 
1938.  Prezentovaná  fakta  snad  zájemcům  poskyt-
nou nové a zajímavé informace o vzniku a prvních 
letech existence dosud používaného letiště.

INFORMACE: 
kacenousek1@seznam.cz
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Adaptační pobyt žáků 6. ročníku ZŠ Palackého

Rovné příležitosti pro všechny – podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na „Křižovatce“

Stalo se už tradicí, že žáci 6. ročníku naší školy za-
čátkem září odjíždějí na adaptační pobyt, aby tam po-
znali nový třídní kolektiv, nové třídní učitelky a aby 
se  naučili  pracovat  v  nové  třídní  skupině.  Letošní 
pobyt proběhl na Srnčí od 3. do 6. září pod názvem 
Noemova archa. Děti  skutečně  na  závěr  pobytu, 
který  byl  celý  zaměřen  na  zkvalitnění  vzájemných 
vztahů, vytvořily loď. Sestavily z vlastních těl archu, 
která zachránila Moravskou Třebovou před povodní. 
Děti byly ubytovány v chatkách i v budově rekreač-
ního střediska. I když první den bylo nevlídné počasí, 
děvčatům a chlapcům to nevadilo, neboť plnili svůj 
náročný program pod přístřešky. Chatky byly příjem-
ně vytápěny, a tak nikomu nebyla zima. Od druhého 

V  měsíci  dubnu  2013  se  na  naší  škole  rozběhl 
zcela nový, na naše podmínky ojedinělý, projekt. 
Realizován bude až do konce roku 2014 s finanční 
podporou  1  723  518  Kč.  Hlavním  důvodem 
realizace  projektu  je  snaha  o  podporu  takového 
přístupu  školy,  který  otevře  cestu  ke  vzdělání 
a  rozvinutí  vzdělávacího  potenciálu  všech  žáků. 
Zároveň bude kompenzovat omezení dětí se spe-
ciálními  vzdělávacími  potřebami  (SVP)  tak,  aby 
každý  jedinec mohl vykonávat přirozené sociální 
role, uplatnit své nadání a schopnosti, podílet se na 
dění ve společnosti. Projekt řeší zkvalitnění úrov-
ně výchovy žáků s SVP a žáků ohrožených sociál-
ní exkluzí. Jde o opatření vedoucí ke zpřístupnění 
rovnosti  příležitostí.  Projekt  podporuje  zavádění 
inovovaných  speciálních  metod,  prostředků,  po-
stupů  a  forem  práce  do  výchovně  vzdělávacího 
procesu. O co konkrétně půjde? Při výuce české-
ho jazyka i cizích  jazyků budou 
žáci  využívat  nově  vybudova-
nou jazykovou učebnu v hodnotě 
bezmála  půl  milionu  korun.  Ve 
všech  ostatních  předmětech  bu-

dou žáci pracovat s na míru vytvořenými digitál-
ními učebními materiály, které vytvoří a vyzkouší 
sami  učitelé  při  výuce. Tato  forma  výuky má  za 
úkol nejen děti naučit, ale i připravit pro další vzdě-
lávání s cílem uplatnit se v budoucnu na trhu prá-
ce. Pro žáky budou realizovány komunitní kruhy, 
které budou zaměřeny na prevenci sociálně pato-
logických jevů, sociálně-kulturní vyloučení, před-
časný odchod ze vzdělávání. Žáci získají v rámci 
kurzů  cenné  informace o daných  tématech,  které 
jim  umožní  lépe  porozumět  prezentovaným  pro-
blémům, naznačí možnosti řešení nepříznivých si-
tuací atd. Součástí projektu je také další vzdělávání 
učitelů. Učitelé již byli proškoleni lektory teoretic-
ky i prakticky formou seminářů. Školení proběhlo 
v oblasti specifických poruch učení a specifických 
poruch chování s přesahem do legislativního rám-
ce  a možností  spolupráce  se  školskými  poraden-

dne už bylo příjemné počasí, a proto většina aktivit 
probíhala venku. Pobyt byl zaměřen na zlepšení ko-
munikačních dovedností žáků, prostřednictvím zátě-
žových tras a psychomotorických her si děti zvykaly 
na týmovou práci. Některé děti se vyrovnávaly s tím, 
že jsou poprvé mimo rodinu, jen se svými kamarády, 
učitelkami a  instruktory. Všichni, děti  i my dospělí, 
jsme to zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle 
užili. Třídní učitelky, metodička prevence i výchov-
ná poradkyně měly obrovskou příležitost poznat své 
„nové“  děti,  které  přestoupily  v  letošním  školním 
roce  na  2.  stupeň,  i  děti,  které  přišly  na  naši  školu 
do 6. třídy z Linhartic a ze Starého Města. Děkujeme 
sponzorům za podporu této akce.       Květa Štefková

skými zařízeními  jako  je například pedagogicko-
-psychologická poradna. Součástí vzdělávání byla 
též tvorba výukových pracovních listů pro žáky se 
specifickými poruchami učení. Z kurzů pro  žáky 
i  pedagogy  bude  zpracována metodika  ve  formě 
tištěné publikace určená pro všechny pracovníky 
ZŠ. Díky absolvovaným kurzům a metodice budou 
moci pedagogové kvalitněji pracovat jak při vzdě-
lávání, tak i dalším poradenství. Na realizaci této 
klíčové aktivity se budou kromě pedagogů podílet 
i další odborníci z řad Policie ČR, OSPOD, Úřa-
du  práce,  pedagogicko-psychologické  poradny… 
Tato metodika by měla být  srozumitelným návo-
dem pro řešení výchovných a vzdělávacích problé-
mů i pro ostatní základní školy.

Lenka Bártová, ředitelka školy
Registrační číslo projektu: CZ.1.1.2./02.0011 
Název a číslo globálního grantu: Rovné  příle-

žitosti  dětí  a  žáků  ve  vzdělá-
vání  v  Pardubickém  kraji  II 
(CZ.1.07/1.2.29 )
Odkazy s projektem související 
www.zskrizovatka.cz

Umělecké dílny
Ve  středu  4.  9.  žáci  1.-3.  tříd  navštívili  základní 
uměleckou  školu,  kam  byli  pozváni  vyučujícími 
ZUŠ.  Ti  si  pro  naše  děti  připravili  krátké  ukázky 
z jednotlivých oborů. Ve výtvarném oboru si všichni 
mohli  vyrobit  z  papíru  prostříhanou  harmoniku, 
kterou si pastelkami vesele vyzdobili. V hudebním 
oboru  poznali  několik  hudebních  nástrojů 
a dozvěděli se i něco nového z hudební teorie. V ta-
nečním oboru zkusili pohybem vyjádřit melodii pís-
niček a naučili se několik tanečních kroků. Snad nej-
více malé školáky zaujal dramatický obor, kde děti 
vítal opravdový taťka Šmoula. Děti se proměnily ve 
Šmoulíky a dokonce přišel i zlý Gargamel. Šmoulíci 
(žáčci) si však tak pěkně hráli, že zlého Gargamela 
obměkčili a vše dobře dopadlo,  jak už to v pohád-
kách bývá. Tímto bychom chtěli  všem vyučujícím 
poděkovat za příjemně strávené dopoledne protkané 
veselými zážitky.      Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého

Republikové finále OVOV Praha

Adaptační kurz aneb BYLO TO SUPER!!!

Žáci ZŠ Palackého Moravská Třebová završili svo-
je celoroční sportovní úsilí na  republikovém finále 
Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, které 
se uskutečnilo ve dnech 6.-7. 9. v Praze na Strahově. 
Hlavními organizátory této velké sportovní události 
jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík 
a Roman Šebrle. Po celou dobu konání soutěže mla-
dé sportovce povzbuzovali i další úspěšní olympio-
nici např. Šárka Kašpárková, David Svoboda, Dana 
Zátopová, Věra  Čáslavská,  Jarmila  Kratochvílová, 
Imrich  Bugár  a  další.  Celkem  se  projektu  účastní 
1200 škol a více než 200 000 žáků. Ti nejlepší si vy-
bojují právo účasti v republikovém finále postupem 
z krajských kol nebo nejlepšími výkony dosaženými 
v průběhu roku. Uspět v nabité konkurenci několika 
tisíců mladých sportovců z celé republiky není vů-
bec jednoduché, naši žáci tento úkol zvládli a z Pra-
hy naše dvanáctičlenná výprava přivezla sedm dia-
mantových odznaků a dvě medailová umístění. Ve 

svých  kategoriích  se  na  stupně  vítězů  probojovaly 
držitelky  diamantových  odznaků  Hana  Hájková 
a Nikola Greplová, obě obsadily druhá místa. Výbor-
né výkony předvedli  i další majitelé diamantových 
odznaků – Eliška Cedzová 5. místo,  Jan Žouželka 
6. místo, Radek Cápal 7. místo, Martin Šmerda 11. 
místo a Monika Cápalová 13. místo.   Družstvo ve 
složení Hana Hájková, Monika Cápalová, Martina 
Kejhová, Nikola Dolečková, Daniel Hladík, Lukáš 
Seidl, Martin Šmerda a Jan Šmerda obsadilo v silné 
konkurenci 23. místo. Bohužel  ambice, které  jsme 
vkládali do družstva, nebyly naplněny z důvodu ne-
účasti tří původních závodníků, kteří se podíleli na 
zcela jasném vítězství v krajském kole. Všem našim 
závodníkům patří pochvala za příkladnou reprezen-
taci města a školy během závodů i mimo sportovní 
areál. Děkujeme VHOS, a.s., Moravská Třebová za 
finanční podporu, která umožnila účast našich žáků 
na této významné sportovní akci.        V. Schmidtová

10.  září  vyrazili  žáci  prvních  ročníků  moravskotře-
bovského  gymnázia  a  nově  otevřeného  oboru  Infor-
mační  služby  na  adaptační  kurz  do  nově  rekonstru-
ovaného  areálu  agentury  STAN  (Special  Team  for 
Adventure in Nature) v Březové u Třebíče. Od úterý 
do  pátku  se  naši  prváci/kvintáni  intenzivně  věnova-
li aktivitám, při kterých se měli lépe poznat a naučit 
se efektivně pracovat v týmu. Týmové hry se střídaly 
s adrenalinovými aktivitami  jako byl například skok 
do neznáma, horolezecká stěna, airsoft, paintbal, rafty, 

zdolávání lanového centra a další. Při  těchto činnos-
tech si žáci vyzkoušeli, že je důležité spolupracovat, 
komunikovat a navzájem si pomáhat, a také dokázali, 
že to umí. Čas rychle ubíhal, počasí nám přálo a než 
jsme se nadáli, nastalo loučení. Avšak loučení nikoli 
smutné,  ale  naopak  loučení  poznamenané  pocitem 
příjemně společně strávených chvil, dobře odvedené 
práce a nových přátelství. „Bylo to super a už se těší-
me na další kurz,“ poznamenali mnozí účastníci.

Třídní učitelky 1. AV, 5. AV, 1. IS

První školní den
A je tu pondělí 2. 9. 2013. Pro většinu z nás obyčejný 
pracovní den a pondělí k tomu. Ale pro mnoho dětí 
a rodičů  to byl den, který zásadně zasáhl do  jejich 
každodenního  života,  jelikož  to  byl  1.  školní  den, 
kterému  předcházely  velké  přípravy,  jak  ze  strany 
učitelů, tak rodičů. V 8:30 přišla ta dlouho očekáva-
ná chvíle. Pro nové žáčky 1. tříd si přišly paní uči-
telky. Už z dálky si je žáčci prohlíželi a přemýšleli, 
zda je aspoň trošku hodná. Školáčci se přiřadili k té 
správné paní učitelce a spolu s ní i rodiči odešli do 
své třídy. Po prvním usazení do školních lavic a při-
vítání  rodičů  i  dětí  paní  učitelkou  je  přivítal  i  náš 
pan  ředitel,  starosta města  spolu  se  starostou  part-
nerského města Vlaardingen  a  pan Netolický  jako 
tlumočník. Všichni jsme žasli, s jakým zaujetím se 
žáčci zaposlouchali do cizího jazyka. Při rozloučení 
s představiteli města byly děti obdarovány drobným 
dárkem a pokračovaly v práci s třídní učitelkou. Po 
splnění všech úkolů si zvědaví žáčci konečně mohli 
otevřít krabičky, ve kterých se celou dobu skrývalo 
překvapení. To už přišel okamžik, kdy si spokojené 
děti odnášely překvapení domů a většina se těšila na 
další školní den, aby se už se mohly pochlubit i svý-
mi  aktovkami.  Vše  proběhlo  s  trochou  nervozity 
v těle, loučení ale bylo již s úsměvem na tváři. Všem 
žáčkům přejeme úspěšné proplutí  1.  třídou  a  rodi-
čům především hodně trpělivosti. 

Třídní učitelky 1. ročníků ZŠ Palackého
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Záznam o získání obrazu ve staré inventární knize muzea

Desková malba světice ze sbírky Městského muzea v Moravské Třebové.
 Foto archiv muzea

Příběhy z muzejního depozitáře II.
bil  také  jako  konzistorní 
rada v Praze a Olomouci, 
byl  poslancem  Českého 
zemského sněmu za kon-
zervativní velkostatkáře.

Piaristé  přišli  do  Mo-
ravské  Třebové  roku 
1762. Začali  zde  učit  na 
hlavní  škole  a  postupně 
budovali  kolej  v  dnešní 
Olomoucké  ulici.  Jejich 
škola se v roce 1803 stala 
gymnáziem,  roku  1874 
bylo  piaristické  gymná-
zium  zestátněno.  Budo-
va  v  Olomoucké  ulici 
č.  1  byla  tehdy  předána 
státu  a  piaristická  kolej 
přesunuta  do  vedlejšího 
domu  č.  3,  který  město 
odkoupilo  a  adaptova-
lo.  Ředitelem  gymnázia 
zůstal  pro  nejbližší  ob-
dobí  rektor  piaristické 
koleje  P.  Philibert  Siegl, 
v  roce  1877  jej  nahradil 
světský  ředitel  Johann 
Tunst  z  Opavy.  Řádoví 
profesoři  byli  vyměněni 
v  první  polovině 
osmdesátých  let,  jen  P. 
Jakob  Paukert  dostal 
definitivu a vyučoval na 
gymnáziu  náboženství 
až  do  roku  1890. Když 
25.  října  1901  zemřel  rektor  P. Wilhelm  Freiwald, 
bylo  rozhodnuto  o  zrušení moravskotřebovské  pia-
ristické  koleje.  Poslední  člen  řádu,  P. Quido  Stich, 
zemřel  v Moravské Třebové 21. ledna 1902. 
Právě v souvislosti s likvidací piaristické koleje přijel 
do Moravské Třebové začátkem prosince 1901nový 
provinciál P. Basil Kabrhel a zdržel  se zde několik 
dní. Muzeu byl  při  této příležitosti  věnován kromě 
deskové  malby  světice  také  oltářní  obraz  zaklada-
tele řádu Josefa Kalasánského,  jehož autorkou byla 
údajně Rosa Horky, manželka důchodního a amatér-
ského historika a malíře Franze Wilhelma Horkyho, 

známého  především  pokusy  o  zpracování  historie 
Moravské Třebové. Do muzea byl  předán  i  soubor 
pečetidel  moravskotřebovských  piaristů  a  plánová 
dokumentace  stavby  moravskotřebovské  piaristic-
ké  koleje.  Součástí  rušení  koleje  bylo  také  stěho-
vání  rozsáhlé knihovny a některé svazky se  rovněž 
dostaly do knihovny muzea.

Italský  původ 
obrázku  potvr-
zuje  i  pozděj-
ší  poznámka 
na  jeho  zadní 
straně,  ze  kte-
ré  vyplývá,  že 
malba  pochází 
z  města  Catto-
lica  poblíž  Ri-
mini, nebo tam 
alespoň byla po 
určitou  dobu 
uložena.  Mal-
ba  byla  restau-
rována  akad. 
malířem  Moj-
mírem  Ham-
síkem  v  roce 
1983.  Ačkoliv 
pravděpodobně nijak nesouvisí s osobností Ladisla-
va z Boskovic, jde o kvalitní umělecké dílo z období 
jeho působení v Moravské Třebové, které bylo pro 
naše město obdobím velkého  rozkvětu. Proto  je od 
roku  1999  zařazována  do  stálých  muzejních,  resp. 
zámeckých expozic věnovaných  renesanci a huma-
nismu v Moravské Třebové.        -jm-

Desková malba světice 
(P. Marie ze Zvěstování)

V renesanční části expozice Poklady Moravské Tře-
bové na zámku je vystavena drobná desková malba 
hlavy světice, která bývá interpretována jako vyob-
razení P. Marie, pocházející z původně většího celku 
Zvěstování. Tak bývá ve výtvarném umění zkráceně 
označován námět Zvěstování Panny Marie, správněji 
Zvěstování Panně Marii nebo Zvěstování Páně. Ná-
mět vychází z vyprávění Lukášova evangelia o tom, 
jak anděl Gabriel navštívil Pannu Marii v městě Na-
zaretu, aby jí předal radostnou zvěst od Hospodina, 
že počne z Ducha svatého (Lukáš 1, 26–38).
V bibli  se nehovoří o  tom, kde  se Zvěstování ode-
hrálo, podle  tradice k němu došlo v Mariině domě. 
Marie  bývá  často  zobrazována  s  knihou,  podle  ně-
kterých vyprávění totiž měla v okamžiku Zvěstování 
číst izaiášovo proroctví – „Hle, panna počne a porodí 
syna… (Izaiáš 7, 14)“. Od 13. století se ve Zvěstová-
ních začíná objevovat Duch svatý v podobě holubice. 
Častý je i motiv lilie, symbolizující Mariinu čistotu.

Obraz  ze  sbírky  moravskotřebovského  muzea  je 
proveden  olejomalbou  na  desce  z  topolového  dře-
va,  v  současném  stavu o  rozměrech 31 x  24,5  cm. 
Malba  je velice kvalitní prací neznámého  italského 
mistra  z  doby  kolem  roku  1500  (podle  poznámky 
na  zadní  straně  desky  z  15.  století,  podle  restaurá-
tora spíše z 16. století). Nasnadě je proto domněnka, 
že mohla být součástí sbírky Ladislava z Boskovic. 
Tento  vzdělaný  a  zcestovalý  šlechtic,  který  vlast-
nil moravskotřebovské panství  v  letech 1485–1520 
a moravskotřebovský hrad učinil svou rezidencí, byl 
mezi humanistickými vzdělanci své doby znám svý-
mi sbírkami uměleckých předmětů, knih, hudebních 
nástrojů, astronomických a jiných přístrojů. Byl také 
znalcem italského prostředí, ze kterého k nám v jeho 
době přicházely první renesanční podněty.
Ve skutečnosti však není pravděpodobné, že se ob-
raz  dostal  do  Moravské  Třebové  prostřednictvím 
Ladislava  z Boskovic. Téměř  jistě  jej  lze  ztotožnit 
s  deskovou  malbou  „mladé  světice“,  zapsanou  do 
muzejního inventáře teprve v prosinci 1901 jako dar 
piaristického  provinciála  Basila  Kabrhela.  P.  Basil 
Jiří Kabrhel (1843–1920) byl právě v roce 1901 zvo-
len do funkce poprvé a poté ještě dvakrát, provinci-
álem byl až do své smrti. Litomyšlský rodák půso-

P. Basil Jiří Kabrhel. Repro: 
Václav Petera: Géniové církve 
a vlasti, http://www.cdct.cz/pe-
tera/php/ka.php.
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Tábor pro rodiče s dětmi
Na úplném  sklonku prázdnin  se  již  po 13.  konal 
tradiční Tábor pro rodiče s dětmi na Kvíčalce po-
řádaný jako neskautská akce pro veřejnost místním 
střediskem Junáka. Kvůli pozdnímu termínu (17.-
24. 8.) se nás sice oproti minulým rokům sešlo o té-
měř 20 účastníků méně, ale i tak jsme si užili týden 
plný pohody a pro nás po letech nezvykle i sluníč-
ka.  35  táborníků,  z  toho  20 malinkých  dětí  pře-
vážně školkového věku, se celý týden spolu s ka-
pitánem Žbluňkem snažilo získat zpátky ukradený 
poklad. V rámci příprav na cestu před vyplutím se 
jako  správní  námořníci  všichni  naučili  základní 
dovednosti  v  uzlování. Každá  posádka  vybavená 
vlastnoručně vyrobenou vlajkou, šátky a pokřikem 
postupně zdolávala nástrahy jak moře, tak tajupl-
ného ostrova, aby v samém závěru po strastiplné 
cestě  byl  poklad  konečně  nalezen  a  slavnostně 
přinesen do tábora. Mimo celotáborovou hru bylo 
součástí  náplně  tábora  i  mnoho  dalších  činností 
a  her,  které  k  nám  již  neodmyslitelně  patří  jako 
např.  vlastnoruční malba  a  tisk na  trička,  výroba 
mýdýlek,  projížďka  na  koních,  pouštění  draků, 
noční hra a stezka odvahy, pečení „hadů“ a další 
kvíčalovské  hry  jako  Zlatonosný  potok,  Safari, 
Lovci orchidejí, Útěk pytláka Říhy, Pašeráci a sa-
mozřejmě  lov  bobří-
ků.  Největší  úspěch 
jak  u  dětí,  tak  u  ro-
dičů  obzvlášť  sklidil 
bobřík mlčení. Tímto 

Vodácký tábor 2013
Kam letos zamíříme na vodu? Letošní povodně 
nám  rozhodování  trošku  komplikovaly,  ale  na-
konec jsme se rozhodli pro řeku Sázavu. Tábor 
se konal v termínu 29. 6.-6. 7. V ranních hodi-
nách  jsme  se  vydali  autobusem  směr Zruč nad 
Sázavou, kde  jsme  ještě před postavením tábo-
řiště,  navštívili  místní  zámek.  První  kemp,  ve 
kterém jsme bydleli, byl u Horky nad Sázavou. 
Sázavu jsme začali sjíždět 10 km od Horky, další 
den nás čekal úsek z Horky do Kácova, v úterý 
jsme vyjížděli z Kácova a končili pod zámkem 
Český Šternberk. Ve středu ráno jsme sbalili své 
tábořiště a sjeli úsek z Čerčan do Týnce nad Sá-
zavou, odkud jsme se přemístili autobusem zpět 
do Čerčan a zde v kempu Paluba opět postavili 
své  tábořiště. Čtvrteční volný den  jsme  strávili 
návštěvou  Astronomického  ústavu  v  Ondřejo-
vě, kde jsme viděli největší dalekohled v ČR – 
Perkův dalekohled. Poslední  úsek  jsme  si  užili 
z Chocerad  a  dojeli  přímo  do  kempu  v Čerča-
nech.  Při  postupném  týdenním  splouvání  jsme 
ujeli cca 70 km a díky vyššímu stavu vody jsme 
mohli sjet víc jezů, než lze na Sázavě normálně 
jet. Tábor utekl jako voda, počasí vyšlo parádně. 
Věříme, že se dětem tábor  líbil a už se všichni 
opět  těšíme na příští  rok, kdy znovu usedneme 
do lodí s pádly v ruce. Tímto bychom chtěli po-
děkovat firmě OR-CZ, spol. s r.o., za poskytnutí 
finančního  příspěvku  na  letošní  tábor.  Děkuje-
me!       TOM Čochtani Moravská Třebová

Provozní doba
Pondělí:  9:00-12:00 Rodinné a mateřské cent-

rum (RMC)
   18:00-19:00  Zdravotní  a  relaxační 

cvičení
Úterý:    8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
  16:00-18:30 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  a  13:30-17:30  Rodinné 
a mateřské centrum 

Čtvrtek: 16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka 
od 5 let na 2. ZŠ))
Dětská burza:    7.-11. 10. příjem zboží,  

14.-16. 10. prodej

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

Moravskotřebovský 
agility cup

Děkujeme  všem,  kteří  se  rozhodli  nám 
jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo 
cestou  materiální  podpory,  či  formou 
finančního  daru.  Bez  jejich  pomoci  by-
chom se jen těžko mohli do těchto závodů 
pustit. Všem těmto lidem a firmám ještě 
jednou děkujeme a věříme, že nám budou 
svoji  přízeň  věnovat  v  rámci  možností 
i nadále, velice si jejich pomoci vážíme!

Puflerová Lenka, agility klub

Ze speciální mateřské školy
Speciální mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělání formou zábav-
ných projektů s použitím prvků Montessori výuky dětem se speciálními 
potřebami. V současné době navštěvuje MŠ 13 dětí, které jsou rozděle-
ny do dvou tříd. Přesto se spoustě činností věnujeme všichni společně, 
protože jsme přesvědčeni, že se máme jeden od druhého co naučit. Mezi 
nadstandardní akce patří společné spaní ve školce s názvem ŠKOLKA 
VE ŠKOLCE,  výlety  do  solných  jeskyní,  výpravy  na  zajímavá místa 
za zajímavými lidmi (zaměstnání, chov zvířátek, atd.), společné vaření 
a pečení ve cvičné školní kuchyňce, práce s keramickou hlínou, relaxace 
v rehabilitační nebo snoezelenové místnosti. Naše mateřská škola pra-
cuje podle aktuálního Školního vzdělávacího programu, který je přizpů-
soben speciálním vzdělávacím potřebám dětí. Při práci s dětmi dbáme 
na individuální přístup, ve kterém respektujeme možnosti a schopnosti 
dítěte, a ty rozvíjíme. V současné době se o děti starají tři paní učitelky, 
školní  psycholožka  a  nezastupitelnou  roli  v  péči  o  děti  v  naší  školce 
mají  také provozní  zaměstnanci,  kteří  pečují o  čisté  a uspořádané zá-
zemí v naší MŠ a o pestrou stravu. Nápravu řeči denně zajišťuje kvali-
fikovaná logopedka, která za dětmi do MŠ dochází každé ráno. Každý 
rok odchází několik dětí z naší MŠ na běžnou ZŠ. Děkujeme všem pří-
znivcům a přátelům naší školky za jejich pomoc a podporu, především 
faráři ČCE Ivo Davidovi,  studentům ISŠ v Moravské Třebové Liboru 
Marvanovi a Miroslavu Mirgovi, Lence Lexmanové z Biskupic a Janu 
Labounkovi (Květinářství Jevíčko). Naše školka je otevřená všem, kdo 
chtějí nahlédnout a poznat nás.

Za kolektiv speciální školky Dagmar Foretová a Martina Miková

bych chtěla moc poděkovat všem, kdo přiloženou 
rukou přispěl ke zdárnému chodu tábora samotné-
ho, všem velkým i malým účastníkům, tak hlavně 
těm,  kdo  se  jakoukoliv  formou  podílel  na  odmě-
nách pro naše dětičky a pomohl nám vykouzlit na 
jejich  tvářích  další  úsměv  ze  zasloužené  odměny 
po celodenním snažení při hrách, práci a jiných tá-
borových  činnostech. Více na www.taborprorodi-
cesdetmi.wz.cz    Eva Kubínová, ved. tábora
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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

30. 9.
Velké říjnové společné čtení 9:00-17:00 hod., 
společné čtení, dospělé oddělení
Kapřík Metlík – beseda pro školy Jana Opatřila
Kdo čte, ten se nenudí – Čte celá třída – za-
hájení soutěží pro děti na školní rok 2013/2014
Myšlením k bohatství – 1. z cyklu přednášek 
Lenky Bojanovské (sál sociálních služeb, začá-
tek v 17:00 hod.), budou následovat přednášky 
Obličej  je  zrcadlem  duše  (29.  10.),  Nemoc  je 
dohoda s duší (18. 11.) – změny vyhrazeny
1. 10.
Odpoledne s babičkou – předčítání,  zpívání, 
hry a  jiná zábava. Začátek v 15:00 hod. v dět-
ském oddělení
2. 10.
Tvořivá středa – začátek od 15:00 hod. v dět-
ském oddělení 
Vzpomínání… – podvečer  vyprávění  a  vzpo-
mínek  Miloslava  Kužílka  (dlouholetého  před-
sedy památkové komise MěÚ). Začátek v 16:30 
hod. ve studovně
4. 10. 
Lampiónový průvod – tradiční akce nejen pro 
děti. Vítáme malé  účastníky  průvodu  v  kostý-
mech!  Sraz  u  městského  muzea  v  18:00  hod. 

Na  programu  spolupracují:  Kulturní  služby 
města Moravská Třebová,  ochotnický  souboru 
J. K. Tyla, žáci a učitelé ZUŠ a členové Klubu 
českých turistů. Ukončení v městské knihovně, 
večerní půjčování!

PO CELý TýDEN 
• registrace na rok 2013 zdarma!
• literární kviz pro děti
• výprodej knih, půjčování čtečky e-knih
• výstava knih o zdravém životním stylu

1.-31. 10. Říjen – Měsíc české a slovenské 
vzájemnosti
Výstava  slovenské  krásné  literatury  v  originá-
le i v překladech, doplněno naučnou literaturou 
o  Slovensku  (obrazové  publikace,  průvodce, 
mapy). Přístupno v půjčovní době MěK
21.-24. 10. Vzdělaný občan
Knihovna pořádá kurzy počítačové gramotnosti. 
Přijďte se seznámit s moderní technikou! Vždy 
od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. 
si můžete vyzkoušet praktická cvičení a osvojit 
si základy práce na notebooku
22. 10. Pojďte s námi do světa
Zdokonalte  si  svou  schopnost  domluvit  se  ve 

17. ročník Týdne knihoven
30. 9.-6. 10. 2013, motto: S námi jen all inclusive!

světovém  jazyce.  Konverzace  probíhá  v  ang-
ličtině,  němčině,  ruštině.  Kurzy  vedou  zkuše-
ní  lektoři.  Začátek  je  v  17:00  hod.  v  městské 
knihovně. Další plánované termíny: 26. 11., 10. 
12. (změna vyhrazena)
30. 10.-3. 11. Komiksy v městské knihovně
Výstava komikové literatury pro děti i dospělé 
z knižního  fondu městské knihovny. Přístupno 
v  půjčovní  době  knihovny.  Pořádáno  u  příle-
žitosti  8.  ročníku mezinárodního  festivalu Ko-
miksFEST v Praze!

Knihovna dětem 

Tvořivé středy pro děti
2. 10. Lampion
9. 10. Dráček
16. 10. Věneček z listí
24. 10. Papírové korálky
30. 10. Maňásek
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení

1., 8., 15., 22., 29. 10. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

3. 10. Turnajové odpoledne - stolní minifot-
bal
Přijďte si zahrát v 15 hod. na dětské oddělení. 
Nutné  se  předem  přihlásit.  Nejlepší  hráče  od-
měníme!

ŠKOLA NArUBy
Škola  naruby  je  projektem  Klubu  dětských 
knihoven při Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků  ČR  a  podporuje  jej  i  nadace  Celé 
Česko  čte  dětem. Městská  knihovna  se  k  této 
akci připojuje  již potřetí. Smyslem projektu  je 
vzbudit zájem dětí o předčítání a četbu vůbec. 
Během Týdnu knihoven uzavře knihovna Ško-
lu  naruby  2012/2013  a  zároveň  vyhlásí  nový 
ročník 2013/2014. Čtenáři, kteří  se přihlásí do 
projektu Škola naruby, obdrží zdarma deníčky, 
do kterých si budou zapisovat vše, co společně, 
děti a rodiče, přečtou. Děti hlasité čtení rodičům 
oznámkují a podepíší. Své zážitky z četby mo-
hou  ještě  vyjádřit  obrázkem, pochvalou  či  po-
známkou. Zapojte se i Vy!

Mažoretky Střípky z DDM 
mají za sebou spoustu 

zážitků
Prvním  z  nich  bylo  soustředění  6.  až  9.  srpna 
v kempu Bozeňov, které si děvčata užila, tak jako 
jejich  krásné  trenérky  a  doprovod  rodičů.  Byli 
jsme samá legrace, bojové hry a noční bobříci měli 
úspěch i u rodičů. Mažoretky měly diváky po celou 
dobu  trénování. Děkujeme našemu velice  skvělé-
mu kuchaři panu Bryndovi, že se o nás staral. Ni-
komu se nechtělo domů. Letos opět nezahálely ani 
naše nejmenší mažoretky „Jahodovky“, jejich sou-
střeďění se konalo 17.–18. srpna v DDM, navštívili 
jsme i hvězdárnu Bohuslava Tecla. Krásně nás pro-
vedla naše třebovská hvězdářka Dagmar Jarošová. 
Další z letních akcí, Zámecké sportovní odpoledne 
se Střípky, které se uskutečnilo 29. srpna, se také 
vydařilo, přišlo hodně dětí  a i když nás svlažil deš-
tíček, na náladě nám to neubralo. Rodiče měli při 
malování  a  česání  plné  ruce  práce. Všem  trenér-
kám, mažoretkám a především rodičům děkuji za 
vydařené odpoledne.        Eva Kalábová



strana 12 / říjen 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 Událo se

Úspěšné završení celoroční soutěže Dětský ponny pohár 2013
Dne 14. září proběhlo v Suché u Litomyšle po-
slední  kolo  jezdeckých  soutěží,  do  kterých  děti 
získávaly svými výkony body po celý rok. Naše 
děti  se  v  silné  konkurenci  ostatních  neztratily 
a  opět  vybojovaly  krásná  umístění. V minulém 
kole dokonce nenechaly nikomu prostor a v jed-
né  ze  soutěží  kompletně  obsadily  bednu  vítězů 
(Verča Severová 1. místo, Lara Severová 2. mís-

jsme  v  oblasti  dětského  sportu  silnými  soupeři 
pro  ostatní. Všem  dětem  gratuluji  a  přeji mno-
ho dalších úspěchů v  sedlech našich koní  a  ce-
lému  týmu JK Útěchov děkuji  za vydatnou po-
moc a podporu, protože bez dobře fungující party 
skvělých  lidí  by  se  tato  náročná  práce  zvládala 
jen stěží.              Weissarová Edita, 777 691 128, 

fb: jezdecký klub Útěchov, www.jk-utechov.cz

to,  Monča  Vlková  3.  místo).  Tentokrát  absol-
vovaly čtyři  z dětí  svůj první parkur  a všechny 
předvedly velmi pěkné výkony oceněné krásným 
2., 4. a 7. místem (Verča Severová, Kristýnka Be-
nešová, Larča Severová). V celkovém hodnoce-
ní se hned pět našich dětí umístilo do 10. místa, 
a  to z celkem 70 účastníků! Děti udělaly svými 
výkony všem obrovskou radost a ukázaly tak, že 

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční 7. 10. v 10:00 hod. v re-
fektáři  františkánského kláštera. Svoz  seniorů k ná-
vštěvě hřbitova proběhne ve středu 9. 10. Odjezd je 
naplánován na 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb 
na ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na 
tel:  739  002  744.  Půjčovna  zdravotních  a  kompen-
začních  pomůcek  je  v  provozu  každý  pracovní  den 
od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. 
Kontaktní osoba D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Dny Charity
1. 10. od 16:00 hodin proběhne slavnostní vernisáž 
výstavy s názvem Svět zvířat. Při zahájení vystoupí 
klienti z denního stacionáře Domeček s ukázkou mu-
zikoterapie.
1. 10. v 18:00 hodin následuje mše svatá za charitní 
dílo ve farním kostele.
2. 10. od 8:00-16:00 hod. vás zveme na Den otevře-
ných dveří aneb „Pojďte dál“. Tento den máte mož-
nost  kouknout  do  našich  prostor  a  dílen  a  podívat 
se, jaké činnosti klienti dělají. Výsledky jejich práce 
ručně vyrobené výrobky pak máte možnost zakoupit 
v nově otevřeném terapeutickém obchodě s názvem 
Andělský obchod. Andělský obchod bude otevřen 
od 2. října každý pracovní den od pondělí do pát-
ku 9:00-11:30 a 13:00-16:00 hod.
17. 10. od 16:00 hod. zakončíme oslavy dne Charity 
přednáškou známé psycholožky PhDr. Jiřiny Preko-

pové s názvem Jak být dobrým rodičem a partnerem 
aneb jen láskou vybereme zatáčku v apokalypse. Se-
tkání se uskuteční v koncertním sále ZUŠ v Morav-
ské Třebové. Jste srdečně zváni na všechny naše akce.
Mezinárodní setkání
Poslední týden v srpnu se nesl ve znamení návštěvy 
z  holandského Vlaardingenu.  Pro  naše  přátele  jsme 
připravili ve středu malé pohoštění a v pátek jsme se 
sešli u společného oběda v Třebovské restauraci, kde 
nabízeli  klasické  holandské  menu.  Ochutnali  jsme 
výborné jídlo a užili si příjemně strávený čas v milé 
společnosti. V sobotu jsme ještě ochutnali typické ho-
landské nakládané sledě – herinky.
STD Ulita
I letos se naši klienti zapojili do celostátní soutěže Nad 
oblaky aneb Každý může být hvězdou. Se svými vý-
tvory se mezi 20 oceněných dostali 4 naši klienti, což 
je pro nás obrovský úspěch. Konkurence byla veliká 
a každé ocenění je znakem, že tato práce má smysl. 
SAS Šance pro rodinu 
V měsíci září jsme zahájili již třetí rok své existence. 
Počet rodin na pokraji sociálního vyloučení vzrůstá. 
Služba má naplněnou kapacitu a poskytuje podporu 
sociálně  slabým  rodinám v  celém Moravskotřebov-
ském  a  Jevíčském  regionu,  úzce  spolupracujeme 
se  sociálním  odborem  –  oddělením  sociálně  právní 
ochrany. Služba nadále rozvíjí svoji činnost, od měsí-

ce dubna 2013 pracujeme také s pěstounskými rodi-
nami. Pro tyto rodiny připravujeme ucelený program 
vzdělávacích aktivit, jako jsou přednášky s možností 
hlídání  dětí,  workshopy.  Pracovníci  služby  plánují 
také pořádání odlehčovacích víkendových pobytů pro 
tyto rodiny a letní tábor. 
Dobrovolnictví
Slovo dobrovolník je odvozeno od slov „dobrá vůle“. 
Že dobrá  vůle  lidem nechybí,  o  tom  jsme  se mohli 
přesvědčit  na  Arcidiecezním  setkání  dobrovolníků, 
které  se  uskutečnilo  14.  9.  tentokrát  ve Šternberku. 
Bohatý  kulturní  a  duchovní  program  začal mší  sv., 
při  které  olomoucký  arcibiskup Mons.  J.  Graubner 
spolu s  ředitelem ACHO p. Keprtem předali oceně-
ní 4 vybraným dobrovolníkům z různých charit. Jed-
ním z oceněných dobrovolníků byla i paní Horčíková 
z  OCHMT.  Paní  Horčíková  vedla  dobrovolně  mo-
ravskotřebovskou charitu od r. 2005 a díky jejímu při-
spění se podařilo zřídit první profesionální soc. služ-
bu DS Domeček v OCHMT pro  lidi  s hendikepem. 
V současnosti se dobrovolně angažuje v programech 
pro  seniory.  Součástí  celodenního  dobrovolnické-
ho  setkání  byla prohlídka prostor Augustiniánského 
kláštera a bohatý doprovodný program pro všechny 
věkové kategorie dobrovolníků.
Krásný podzimní čas přeje tým pracovníků OCHMT, 

který se těší na setkání s vámi
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5. 10. Memoriál J. Vojířové – tradiční  atletická 
soutěž na hřišti ZŠ Palackého, prezence od 10:00 
hod., start první kategorie v 10:30 hod. Vyhlášení 
soutěže 11:30 hod. Zveme všechny závodníky.
7.-11. 10. Den stromu tentokrát na téma HOUBY 
A LES  pro MŠ  a  1.-4.  třídy ZŠ.  Zábavná  a  sou-
časně  vzdělávací  přírodovědná  stezka  plná  úkolů 
týkajících se života v přírodě, stromů a tajemných 
houbových skřítků. Podrobnosti v propozicích. MŠ 
a ZŠ žádáme o včasné telefonické nahlášení účasti. 
10. 10. Stolní tenis II. kategorie – v hale stolního 
tenisu TJ Slovan od 14:00 hod.
14.-18. 10. Za zlatem podzimu –  Den  stromu 
pro 5.-9. třídy ZŠ. Přírodovědná soutěž obsahující 
okruh otázek z oblasti poznávání rostlin, živočichů, 
zvířecích stop, siluet ptáků, topografických značek, 
ochrany přírody atd. Podrobnosti v propozicích. 
10. 10. Šachový turnaj pro všechny zájemce z řad 
veřejnosti a ZŠ o tuto hru. Možnost dohlásit se do 
zájmového kroužku šachu. Ve 14:00 hod. v  turis-
tické klubovně (areál skateparku u velké tělocvičny 
ZŠ ČSA). 
17. 10. Stolní tenis III. kategorie – (soutěž druž-
stev) v hale stolního tenisu TJ Slovan od 14:00 hod.
18.-19. 10. Halloween na Majáku aneb po sto-
pách ztracených lampiónů  –  pobyt  pro  děti 
v  DDM.  Na  programu  dekorace  a  dlabání  dýní, 
soutěže  i noční hra v halloweenském duchu, pro-
gram zpestřen dýňovým bowlingem.  Cena 180 Kč 
členové kroužků a 200 Kč ostatní. Nástup v pátek 
v  16:00  hod.  a  zakončení  v  sobotu  v  18:00  hod. 
Zájemci  se mohou hlásit v DDM do 16. 10. u Z. 
Tauerové. Letáčky s podrobnými pokyny ohledně 
pobytu,  programu  a  přihlášku  obdržíte  po  telefo-
nickém nahlášení.
21.-25. 10. Hliněný podzim očima dětí – keramic-
ká dílna pro třídní kolektivy ZŠ, spojeno s lezením 
na umělé stěně. Více v propozicích  
24. 10. Stolní tenis IV. kategorie – (soutěž druž-
stev) v hale stolního tenisu TJ Slovan od 14:00 hod.
29. 10. Podzimní prázdniny s majákem – dopo-
lední program 9:30-12:00 hod. – strom 3D, výroba 
trojrozměrné  dekorace,  lze  zdobit  podle  ročních 

období. Cena 40 Kč (materiál v ceně). Odpolední 
program – 13:00-15:00 hod. – výroba pamatováč-
ku,  jaký  úkol mám na  zítra? Co  si  koupit  dobré-
ho? to vše si snadno zapíšete do vlastního výrobku. 
Cena 40 Kč (materiál v ceně)
30. 10. Dýňové prázdniny s majákem – dopole-
dní  program  9:30-12:00  hod.  –  dýňový  panáček, 
dekorace  do  květináče,  dýňové muffiny. Cena  40 
Kč (materiál v ceně). Odpolední program – 13:00-
15:00  hod.  – malování  lampiónů,  lezení  na  umě-
lé  stěně,  upečeme  si  dýňovou  buchtu.  Cena  40 
Kč  (materiál v ceně). Zájemci  se závazně nahlásí 
v DDM.   
Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí – během říj-
na a  listopadu má veřejnost opět možnost podpo-
řit Záchranou stanici pro volně žijící zvířata a Psí 
útulek  -  Zelené Vendolí. Do DDM, ZOOFLORU 
a do Prodejny chovatelských potřeb ul. Cihlářova 
můžete nosit: usušené pečivo, mrkev,  jablka, pta-
čí zob, pšenici, oves, kukuřice aj. zrní, piškoty, psí 
a  kočičí  granule  nebo  konzervy,  použité  obojky 
a vodítka pro psy nebo oblečky, deky, svetry, hrač-
ky a pelíšky pro psy. Ve stanici uvítají rovněž pipet-
ky proti blechám, vitamíny a léky. Pokud by se do 
této akce chtěly zapojit třídy třebovských škol 
– kontaktujte DDM. Každý, kdo se zapojí do této 
sbírky, obdrží Děkovný list a medaili na památku. 
Případné informace v DDM. Akce ve spolupráci se 
ZŠ ČSA 179 v M. Třebové, se ZŠ  Linhartice a Ze-
leným Vendolím.
Připravujeme na listopad
2. 11. Den leváků na ledě  –  soutěže na  ledě pro 
malé i velké, od 13:00-15:00 hod., jak šikovní musí 
být leváci v okolí přizpůsobeném pro praváky? Vy-
zkoušíme,  jak  šikovné  ručičky máme, ať už  jsme 
praváci nebo leváci. Vstupné dobrovolné.
Bramborohraní aneb Majákovská bramborka. 
Dvoudenní  pobyt  pro  děti  z  řad  veřejnosti. Roz-
loučení  s  létem  v  DDM Maják  spojené  s  nocle-
hem. Na všechny, co se chtějí pobavit, čeká osla-
va babího léta se soutěžemi s bramborami, tiskání 
bramborou, soutěž o nejdelší bramborovou slupku 
a spousta dalšího. K občerstvení poslouží brambo-

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

 Dům dětí a mládeže rové dobroty. Cena 180 Kč, v ceně ubytování, ma-
teriál, program, strava. Podrobnosti v listopadovém 
zpravodaji. 
Máš zájem o astronomii?  Jsi  začátečník  nebo 
mírně pokročilý? Nemáš čas na pravidelné týden-
ní schůzky astronomického kroužku? Přihlas se do 
Klubu  amatérských  astronomů  Hvězdárny  Bole-
slava Tecla při DDM M. T. Schůzky 1-2x měsíčně 
v nepravidelných  termínech, dle dohody, na HBT 
nebo v klubovně DDM. Určeno pro děti od 1. třídy 
ZŠ i dospělé. Cena: celoroční poplatek (12 měsíců) 
min. 500 Kč, dle počtu návštěv a ročního období. 
Kontakt na  e-mail:  dagmar.jarosova149@seznam.
cz, více informací na www.hvezdarna-mt.cz. 

PÁTEK 13. v DDM
V pátek 13. 9. proběhla v domě dětí a mládeže dob-
rodružně  strašidelná  stezka  pro  všechny  nadšené 
odvážlivce. Vedla z DDM na Hvězdárnu Boleslava 
Tecla, kde duch zakladatele této hvězdárny nastra-
žil na 12 statečných nocležníků strašidelná stanovi-
ště. První indicii získaly děti přímo od ducha Bole-
slava Tecla vznášejícího se ve větvích břízy, další 
pak  z  useknutých  rukou  zdejších  lapků.  Poslední 
indicie, ukrývající se v komnatě havěti v krabičce 
opletené pavučinou a plné velkých sklípkanů, do-
vedla partičku odvážlivců ke krabici  s  pokladem, 
kterou  pečlivě  střežili  bdící  netopýři.  Děti  si  na-
konec  poklad  odnesly  ve  svých  kapsách  zpět  do 
DDM. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale na kapky 
deště a strašidelné pavouky jsme rychle zapomněli 
u savování triček a malování netopýřích rámečků. 
Těšíme se na další pátek 13., který si pro nás určitě 
opět připraví své  typické nečekané a neuvěřitelné 
okamžiky.

Od října se rozběhla činnost v kroužcích DDM 
na školní rok 2013/2014. V některých krouž-
cích jsou k dispozici volná místa, proto je pro 
všechny zájemce stále možnost se v průběhu říj-
na do kroužků dohlásit. Informace ke každému 
kroužku jsou k dispozici na tel. 461 316 786. 
ZÚ Gymnastika pro děti od 5 do 10 let, každý 
čtvrtek od 15:00 hod. v malé tělocvičně ZŠ Pa-
lackého. Vedoucí Gábina Daulová, cena 400 Kč/
pol. ZÚ Taneční pro MŠ, každé pondělí od 16:45 
hod. tělocvična J. K. Tyla. Vedoucí Lenka Dob-
rovská, cena 450 Kč/pol. ZÚ Zdravá záda v tělo-
cvičně ZŠ Kostelní, čtvrtek od 15:00 hod. Vedou-
cí Stanislava Tichá, cena 400 Kč/pol. 

Školní sportovní klub při 
Gymnáziu Moravská Třebová 

pořádá

B U r Z U
zimních sportovních potřeb

a zimního sportovního oblečení

ve dnech 1.–2. listopadu 2013

PŘÍJEM:  Pátek 1. 11., 15:00 – 20:00

PRODEJ:  Pátek 1. 11., 18:00 – 20:00 
  Sobota 2. 11., 9:00 – 12:00

VYÚČTOVÁNÍ:  Sobota 2. 11.,14:00 – 17:00
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Třebovský cykloman měl ze svého výkonu ob-
rovskou radost  Foto: František Matoušek

Pepa Doležel dobývá dál úspěšně republiku

Cyklomanské klání nejlépe zvládl Němčík

Kromě  faktu,  že  útočí  na  celkový  titul  v  domácím 
seriálu  Cykloman,  zkouší  síly  a  sebevědomí  v  re-
publikových  soutěžích.  Nabízíme  vám  výčet  jeho 
posledních úspěchů. „Zúčastnil jsem se World mas-
ter games Torino 2013 (olympiáda masters). Tato 
akce se koná jednou za čtyři roky. V různých disci-
plínách se her zúčastnilo 19 tisíc sportovců z celého 
světa. Nejvíce bylo podle počtu z Austrálie, Kanady, 
Itálie, USA, Ruska. Cyklistické disciplíny byly vzhle-
dem k pořádající zemi  hodně obsazené. Závodí se 
v kategoriích po pěti letech. V mé kategorii 50-55 let 
bylo na silničním závodě 68 účastníků. Mým hlavním 
závodem byl závod na horském kole, který se jel po-
dobně jako na olympiádě, cross country okruhy. Trať 

Na přelomu srpna a září se měly uskutečnit dva 
závody,  druhý,  Powerbikeman,  byl  v  důsled-
ku špatného počasí odložen. Powerman Kunči-
na zkvalitňuje svou tvář. V počátcích to bývalo 
5 km cyklo, 2 km běhu, později se navyšovalo 

byla překvapivě extrémně náročná - 6 okruhů s vel-
kým převýšením s doslova brutálním stoupáním, na 
kterém většina závodníků musela tlačit. Myslím si, že 
to bylo postaveno na míru místním lehkým Italům. Po 
zaváděcím kole, kde byla velká strkanice, jsem se do 
terénu prodral na páté místo. Táhlo mě to výš, abych 
nemusel zastavovat před borci, kteří tlačili bicykly. 
První místo jsem neubránil, ve třetím kole mě před-
jel domácí biker. V cíli jsem skončil s půlminutovou 
ztrátou na 2. místě. Stříbro je fantastické. V dalším 
průběhu her jsem se zúčastnil i silničního závodu, 
který se jel ve městě, spíš to bylo kritérium a bylo to 
dost drsný, strkanice, loket na loket, pády. Chvíli jsem 
byl v úniku, ale nakonec jsem se nechal v závěrečném 

spurtu zavřít a nedostal jsem se k němu. Příští olym-
piáda je v r. 2017 na Novém Zélandu.“ Kromě tohoto 
úspěchu jezdí J. Doležel závody Kolo pro život, které 
mají v MTB nejvyšší úroveň a účast. Bojuje o celko-
vé druhé místo ve své věkové kategorii, záleží na to, 
jak dopadne poslední závod Oderská mlýnice.
Další  závody:  v  červenci  Praha-Karlštejn  tour  -  2. 
místo,  v  srpnu Karlovy Vary  -  3. místo po defektu, 
Ještěd tour - 2. místo, v září Plzeň - 2. místo. „V mé 
kategorii vyhrává Jiří Blažek ze Sokolova, na které-
ho letos prostě nemám. V celkovém pořadí vyhráva-
jí borci Boudný, Ulman, Šťastný známí krosoví jezdci, 
mnohé závody ovládli i Kulhavý, Škarnitzel a Cink,“ 
dodává J. Doležel.         (mt)

cyklo až na 20 km, v současnosti již 28 km, atle-
tický běh se vklínil mezi kolo a dosáhnul 3 km.
Sedmý závod seriálu Cykloman 2013 měl para-
metry: horské kolo (14 km), terénní běh (3 km), 
horské kolo (14 km).        (mt)

Program činnosti 
Klubu českých turistů

9. 10. Schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 19 hod. Příprava programu 
na listopad 2013.
19. 10. Pěší výletová akce Zamykání hře-
bečských důlních stezek po  cestách  pod 
Hřebečovským  hřebenem.  Délky  tras  8 
a 14 km. Start od bývalé hájenky v Udán-
kách mezi 13:00-14:00 hod. Akce je vhod-
ná pro rodiče s dětmi. Zajištěn odvoz z tra-
sy 8 km autobusem. Podrobnější informace 
na plakátech a webových stránkách klubu.
28. 10. Autobusový  zájezd  Na Žďársko 
za sochami Michala Olšiaka. Odjezd při-
hlášených zájemců v 7:00 od autobusové-
ho nádraží. Pěší procházka bude vedena po 
Hamerském vycházkovém okruhu v  délce 
16 km (zkráceně 9,5 km). Podrobnější  in-
formace  ve  vývěsce KČT.  Přihlásit  se  lze 
telefonicky nebo e-mailem do 23. 10.;  tel. 
737 487 745 (mezi 16-20 hod.), koprivova-
helena@seznam.cz. Jízdné pro členy odbo-
ru KČT 120 Kč, pro ostatní 180 Kč. Zajiš-
ťuje J. Schneeweiss.
V  případě příznivého počasí budou každou 
neděli  uskutečňovány  vyjížďky  do  okolí. 
Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u auto-
busového  nádraží. Dílčí  upřesnění  na mě-
síční schůzce nebo internetových stránkách 
odboru: www.kctmt.webnode.cz. 

Duatlon svědčil domácím
Jestliže v loňském roce vítěz Rotter své soupe-
ře doslova „uštval“,  letos  to nehrozilo. Domácí 
čerti  podnikli  frontální  útok  na  přední  pozice, 
ne všechno jim vyšlo podle představ. Trať byla 
vymetená  od  nečistot  a  překážek  (pro  horský 
galuskáč)  a  dostatečně  rychlá.  Hromadný  start 
do prvních 14 km viděl  všechny účastníky na-
posledy vzácně spolu. Úprk do cíle byl nastaven 
těmi nejlepšími a nejvážnějšími favority, k nim 
patřili: „čert“ Pocsai, Němčík, Doležel, Kadidlo, 
Orálek  a  ambiciózní  junioři. Běh  (3  km kross) 
poněkud zamíchal kartami. Jeden z aspirantů na 
celkové vítězství J. Doležel hodně ztratil, neboť 
dvojice  pronásledovatelů  zlikvidovala  během 
krátkého běhu (15 minut) handicap a přeskupila 
pozice:  Němčík,  Rotter,  Doležel,  Orálek.  Dal-
ší pořadí bylo stejné jako před během Kadidlo, 
Pocsai ad. Do konce seriálu zbývají tři důležité 
závody,  z  celkových  deseti  se  tři  nejhorší  kaž-
dému odečtou. Největší šanci a zisk Cyklomana 
s  právem honosit  se  nejlepším  cyklistou města 
pro rok 2013 mají tak stále čtyři cyklisté: Něm-
čík, Doležel, Rotter a Orálek.       (mt)

Volejbalistky začaly 
soutěž dobře

Nová soutěž volejbalistek KP II. třídy začala pro 
moravskotřebovské hráčky úspěšně. V týmu na-
stupují  nově  bývalé  kadetky  a  proces  sehrává-
ní bude chvíli trvat. Už nyní je však zřejmé, že 
největšími soupeřkami budou ženy z Vysokého 
Mýta, Lanškrouna a Litomyšle.
Výsledky:
VK Slovan M. Třebová  - TJ Lanškroun C  3:2 
(15,-21,-26,16,12)
VK Slovan M. Třebová  - TJ Lanškroun C  2:3 
(23, -22, 23 16, -12)
Žichlínek - VK Slovan M. Třebová 0:3 
(-18,-21,-15)
Žichlínek - VK Slovan M. Třebová 1:3 
(-18,23,-14,-20)
Průběžné pořadí:
1. Vysoké Mýto 8 4 4 0 16:15 13 bodů
2. VK Slovan M. Třebová 6 4 2 0 15:9 12 bodů
3. TJ Lanškroun C 6 4 2 0 15:11 11 bodů
Další pořadí: Česká Třebová, Litomyšl A, Vam-
berk A, Žichlínek         (mt)
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Tým SKP Slovan B, účastník I. B třídy Pardubického kraje   Foto: František Matoušek

Neznámý König okouzlil španělskou Vueltu
Letošního,  již  68.  ročníku,  třetího  nejslavnějšího 
cyklistického etapového závodu la Vuelta a Espaňa 
se ve dnech 24. 8. až 15. 9. zúčastnili čtyři čeští zá-
vodníci - Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, Leopold 
König  a  Jan Bárta. Závodníci  překonali  během 21 
etap 3 319 km,  absolvovali  6  rovinných etap  a 13 
kopcovitých  a  horských  etap.  Moravskotřebovský 
cyklistický  profesionál  se  rozhodně  neztratil,  jako 
lídr  týmu  NetApp  dosáhl  famózního  a  životního 
úspěchu,  když  skončil  v  první  desítce  světových 
jezdců na 9. místě.
Průběh
Na úvod skončil sedmý v časovce. Ve 2. etapě, kte-
rá vrcholila cílem na kopci, se odhodlal k úniku 1,5 
km  před  cílem,  aby  skončil  nakonec  čtvrtý  (jeho 
únik konkurenti zlikvidovali). V další etapě si z 26. 
místa v celkovém pořadí polepšil (10. místo). V 7. 
etapě  zvítězil  Zdeněk Štybar  a  osmá  etapa  přines-

la konečně úspěch debutantovi, členu týmu NetApp 
Endura – po vítězství v etapě (o sekundu před do-
mácím  D.  Morenem)  se  díky  životnímu  úspěchu 
posunul  na  průběžné  5. místo  v  celkovém  pořadí. 
Skvěle si vedl náš cyklista König i v dalším průběhu 
Vuelty. Zatímco ze  závodu odstoupil R. Kreuziger 
i  Z.  Štybar,  náš  rodák  se  propracoval  po  15.  etapě 
na osmé místo (Jan Bárta ztratil 35 minut). V dalším 
průběhu se jeho pořadí proměňovalo směrem nahoru 
i dolů. Maximem L. Königa bylo průběžné 7. místo 
před poslední náročnou etapou. V ní dojel s časovým 
mankem, nicméně uhájil místo v top 10 a skočil za-
slouženě devátý. Někdejší olympionik L. Tesař o Le-
ošovi řekl: „Je to nezpochybnitelný talent, který jde 
krůček po krůčku vlastní cestou ke stále výraznějším 
úspěchům. Věřím, že na své současné výkony dokáže 
navazovat i nadále.“ Takže uvidíme,  jak uspěje na 
MS v Itálii, neboť velké výzvy miluje.      (mt)

Říjnová sportovní pozvánka
Hokej
   6. 10. 17:00 HC Slovan - HC Hlinsko (přátelské 
utkání)
16. 10. 19:00 HC Slovan - ZH Pardubice 
23. 10. 19:00 HC Slovan - HC Česká Třebová
30. 10. 19:00 HC Slovan - HC Chrudim

Fotbal
  5. 10. 10:00 Žáci st.,ml. - Letohrad
            16:00 B muži - Čistá
  6. 10. 10:00 C muži - Linhartice 
12. 10.   9:00 přípravka (turnaj)
13. 10. 16:00 B muži - Janov
19. 10. 10:00 Žáci st., ml. - Třemošnice
            15:30 Dorost - Holice
20. 10. 10:00 C muži - Staré Město
            15:30 A muži - Prosetín
26. 10. 10:00 Žáci - Pardubičky
27. 10. 14:30 B muži - Kunčina

Cyklistika
  5. 10. Silniční časovka jednotlivců
19. 10. Závod do vrchu
bližší informace na www.cykloman.cz

Volejbal
5. 10. – 10:00; 13:00 hod. VK Slovan M. Třebová - 
VK Litomyšl A
První část soutěže končí v říjnu, bude pokračovat po 
zimní přestávce v měsících květnu a červnu 2014

Fotbal se konečně zvedá…
Vstup do nové sezóny nezažili fotbalisté dle svých 
představ;  teprve  po  5.  kole  si  výkonnost  jednotli-
vých týmu „sedla“, ustálila a třebovské týmy zvol-
na stoupají do vyšších pater tabulek. Výjimkou jsou 
naopak mládežnická družstva, která dokončují ge-
nerační výměnu kádrů.
A muži
Horní Jelení - A muži  3 : 0 (1:0)
A muži - MFK Chrudim C  3 : 0 (0:0) 
Branky: Trefil, Kučerňák, Sedláček
Hlinsko B - A muži   0 : 1 (0:0) 
Branky: Novák (PK)
A muži - Pomezí   3 : 1 (1:1) 
Branky: Strouhal, Staněk, Masopust
Průběžné pořadí: 7. místo 6 3 0 3 12:11 9 bodů
B muži
B muži - Sebranice   2 : 2 (1:1) 
Branky: Štěpánek, David
Kamenná Horka - B muži  3 : 2 (1:1) 
Branky: Polák, Kalus
B muži - Lanškroun B   1 : 2 (1:1) 
Branky: Sedláček
Jablonné n/O. - B muži   2 : 5 (1:2) 
Branky: Neumann 2, Zobač, Winkler, Polák
Průběžné pořadí: 8. místo 6 2 1 3 14:14 7 bodů
C muži
C muži - Chornice   2 : 1 (1:1) 
Branky: Horák, Matoušek

Radiměř - C muži  1 : 1 (1:0) 
Branky: Horák Š.
C muži - Trstěnice   6 : 1 (2:1) 
Branky: Cink 3, Kolář, Horák, Dostál
Bystré - C muži   4 : 0 (0:0)
Průběžné pořadí: 8. místo 6 2 2 2 12:11 8 bodů
Dorost
Horní Jelení - Dorost   3 : 9 (1:5) 
Branky: Hanák 5, Neumann 3, Bubák
Ústí n/O. - Dorost   9 : 1 (2:1) 
Branky: Hanák
Dorost - Hlinsko   1 : 11 (0:4) 
Branky: Dostál
Třemošnice - Dorost   7 : 0 (6:0)
Průběžné pořadí: 11. místo 5 2 0 3 16:34 6 bodů
Žáci starší
Žáci starší - Vysoké Mýto  1 : 7 (0:4)
Žáci starší - Přelouč  2 : 0 (0:0) 
Holice - Žáci starší  8 : 0
Pardubice B - Žáci starší   3 : 0 (12:0)
Průběžné pořadí: 14. místo 6 1 0 5 5:49 3 body
Žáci mladší
Žáci mladší - Vysoké Mýto  0 : 11 (0:5)
Žáci mladší - Přelouč  3 : 4
Žáci mladší - Hlinsko  6 : 3 
Holice - Žáci mladší  2 : 5
Pardubice B - Žáci mladší   6 : 0 (3:0)
Průběžné pořadí: 9. místo 6 2 0 4 17:33 6 bodů

Atleti skončili třetí
Závěrečné 4. kolo druholigové atletiky hostily Svitavy. 
Třebovští atleti jeli s úmyslem potvrdit dobrou sezónu 
a obhájit průběžnou bronzovou příčku ve skupině C. 
To  se  jim zdařilo,  dosáhli  dalšího historického úspě-
chu. Třebovští se znovu mohli opřít o výkony Michae-
la Havlíka, jenž vyhrál krátké i dlouhé překážky a při-
spěl i k primátu štafety 4×400 metrů. Solidními body 
přispěli i další členové družstva a společnými silami se 
postarali o výborný výsledek třebovské atletiky.
2. liga muži skupina C – 4. kolo ve Svitavách: 1. SK 
Nové Město  nad Metují  6  hlavních  bodů  (254  po-
mocných bodů), 2. Hvězda SKP Pardubice B 5 (201), 
3. AK Moravská Třebová 4 (162), 4. Jiskra Ústí nad 
Orlicí  3  (117),  5.  TJ  Svitavy  2  (112,5),  6. Atletika 
Chrudim 1 (87,5).
Nejlepší  výsledky  závodníků  z Moravské  Třebové: 
100 metrů: 3. Havlík 11,57, 5. Dvořák 12,33, 6. Se-
kanina  12,75.  200 m:  4. Dvořák  23,22.  7.  Strouhal 
24,18, 8. Janků Jiří 24.34, 400 m: 4. Nárovec 52,30. 
7. Janků 53,329. Strouhal Luděk 55,25. 800 m 8. Ma-
tuška Jaroslav 2:04,24. 1500 m: 6. Schramm 4:17,09. 
110 m přek.: 1. Havlík 17,07, 4. Sekanina 18,85. 400 
m přek.: 1. Havlík 57,06, 2. Nárovec 59,20, 4. Seka-
nina 60,03. 8. Hlaváč Martin 61,55 10. Matuška Jaro-
slav 62,96. 3 km přek.: 5. Schramm 10:34,71. 4×400 
m: 1. Moravská Třebová (Nárovec, Janků, Sekanina, 
Havlík)  3:35,11,  4.  Moravská  Třebová  B  (Dvořák, 
Strouhal, Schramm, Hlaváč) 3:44,89. Disk: 9. Pavliš 
Radek 30,82. Oštěp: 7. Jílek Jan 47,47, 10. Plocr To-
máš 38,39. Koule: 9. Peřina Martin 12,05, mimo po-
řadí Tichý Jan, Pavliš Radek. Dálka: 6. Dvořák Radek 
5,84,  9.  Nečas Miuloslav  5,54. Výška:  4.  Jílek  Jan 
a Vacek Martin 175. Trojskok: 6. Nečas 11,10. 
Konečné  pořadí  2.  ligy  po  4.  kole:  1. Hvězda  SKP 
Pardubice B (23), 2. SK Nové Město nad Metují (20), 
3. AK Moravská Třebová (15), 4. Jiskra Ústí nad Or-
licí (14), 5. TJ Svitavy (7), 6. Atletika Chrudim (5).
Michael Havlík byl druhým nejúspěšnějším atletem 
co do zisku bodů (60), 10. Sekanina (38), 12. Dvořák 
(36), 17. Jírovec (32), 34. Jílek (16), 43. Janků (14), 
48. Strouhal (12), 49. Schramm (12), 51. Vacek, (12), 
65. Matuška (8), 71. Hlaváč (6), 76. Schramm (5), 79. 
Pavliš (4), 80. Peřina (4), 86 Plocr (1).     (mt)
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Trojnásobná mistryně ČR Šárka Abrahamová        Foto: Josef Štěpán

Třebovské atletce se daří             Foto: archív

Medailové žně lyžařů Slovanu na Mistrovství ČR v lyžování na trávě
Sportovní  areál  Klínek  v  Předklášteří  hostil  14. 
a  15.  září  letošní MČR v  travním  lyžování. Kva-
litně  připravená  trať  příjemně  změkla  vytrvalým 
deštěm a kompletní domácí  špička  si  to  společně 
se závodníky ze Slovenska a Polska rozdala o sady 
medailí  ve  třech  tradičních  disciplinách  (slalom, 
obří slalom, super-G). Sobota byla zahájena obřím 
slalomem a odpoledne nastoupili závodníci na start 
superobřího  slalomu. Ráno  byl  sice  trénink 
ještě posunutý kvůli silnému dešti, ale nako-
nec  se  počasí  umoudřilo  a  pořadatelům  ani 
závodníkům  nenarušilo  program  úvodního 
dne. TJ Slovan M. T. měla svá želízka v ohni 
hned v pěti kategoriích. Mezi muži se na start 
postavil čerstvý vítěz Českého poháru Lukáš 
Kolouch a v úvodním obřím slalomu proká-
zal skvělou formu když vybojoval stříbrnou 
medaili za novopečeným mistrem světa Ště-
pánkem z Brna. Velmi pěkné výkony mohli 
diváci sledovat v kvalitně obsazených žákov-
ských kategoriích. Travní  lyžaři ze Slovanu 
již ve své druhé sezóně přešli do vyšších ka-
tegorií a ani tady se neztratili. Mladší žáky-
ně ovládla Šárka Abrahamová, která získala 
svůj první titul mistryně ČR. V této kategorii 
jsme měli nejsilnější zastoupení, na bronzový stu-
pínek se probojovala Nicole Vacková,  stejně cen-
ný kov vybojovala  i předžákyně Klára Svozilová. 
Medaili za třetí místo si odvezl také Vojtěch Krej-

čí, startující mezi mladšími žáky, stejně jako starší 
žák Václav Mačát. Adam Weinlich byl v této kate-
gorii pátý. Výborně si vedli i další lyžaři Slovanu. 
Předžáci Tomáš  Jarůšek – 5. místo,  Jakub Dostál 
–  6.  místo.  Mladší  žákyně  Terezie  Steffanová  – 
4. místo a Vendula Peškarová – 6. místo. Odpolední 
superobří slalom potvrdil, že ranní výsledky nebyly 
náhodné. Druhý titul si odvezla Šárka Abrahamová 

a dokonale ji doplnily oddílové kolegyně – stříbr-
ná Terezie Steffanová a bronzová Nicole Vacková. 
Trojité zastoupení na stupních vítězů bylo fantas-
tické, navíc Vendula Peškarová protnula časomí-

ru  ještě  v  6.  nejrychlejším  čase. Klára  Svozilo-
vá  znovu brala  bronz. Starší  žáci Václav Mačát 
a Adam Weinlich nezklamali. Vašek si dojel pro 
stříbrnou  medaili  a  Adamovi  patřila  5.  příčka 
v silné konkurenci. Výborně zajeli i dva předžáci 
Tomáš  Jarůšek a Kuba Dostál,  když  skončili na 
pátém respektive 6. místě. Na nedělní dopoledne 
byl  pro  účastníky Mistrovství ČR připraven  zá-

věrečný závod ve slalomu. Lyžaři Slo-
vanu se opět neztratili. Lukáš Kolouch 
vybojoval titul mistra ČR v nejsilnější 
kategorii mužů. Václav Mačát byl po-
druhé  na  stříbrném  stupínku  za  svým 
rivalem Bartákem. Naši nejmladší po-
kračovali v parádním představení. Pro 
třetí zlatou si při závěrečné ceremoni-
álu přišla Šárka Abrahamová a zařadila 
se tím k nejúspěšnějším účastníkům do-
mácího šampionátu. Na pódiu ji dělala 
společnost stříbrná Terezka Steffanová. 
Těsně pod  stupni  skončila  čtvrtá Ven-
dulka Peškarová. Mezi mladšími žáky 
se znovu prosadil Vojta Krejčí, dalším 
bronzem  doplnil  svoji  sbírku medailí. 
Podobně  si  vedla  i  Klárka  Svozilová. 

Z možných dvaasedmdesáti medailí se travařům 
TJ Slovan M. T. podařilo získat hned devatenáct 
cenných kovů, což je o šest více než minulý rok.  

Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Skvělé atletické září Hany Hájkové

Hokej dostává zelenou

Po úspěchu na Celorepublikovém finále desetibojař-
ského  OVOV,  kde  obsadila  Hana  Hájková  vynika-
jící  druhé místo  v  kategorii  jednotlivců  dívek  2002 
a přebírala pohár z rukou R. Šebrleho a R. Změlíka, 
se  o  čtyři  dny  později  účastnila  jednoho  z  největ-
ších  atletických  závo-
dů  mládeže  v  Evropě 
European  Kids Atletics 
Games  v Brně. Závodů 
se  účastnilo  více  než 
1000  atletických  nadě-
jí  z  11  zemí  (Anglie, 
Malta,  Lotyšsko,...).  Po 
sprintu na 60 m a skoku 
dalekém,  kde  se Hanka 
v  konkurenci  120  zá-
vodnic  ve  své kategorii 
rozhodně neztratila, při-
šel hod kriketovým míč-

Se systémem KLM 2013/2014 jsme vás sezná-
mil v minulém MTZ. Je předpoklad, že zjedno-
dušení se promítne do větší přitažlivosti zápasů, 
počítaje v to i více branek. Po klasické základ-
ní  části  (dvoukolově každý  s  každým),  přijdou 
na  řadu  vyřazovací  boje  na  tři  vítězné  utkání. 
Věřme,  že  naším  hokejistům  se  povede  v  no-
vém ročníku stejně dobře jako v tom uplynulém. 
V kádru došlo k řadě změn, o nichž vás budeme 
informovat průběžně, nejsou ještě plně dořešeny. 
Týkají se Kulhavého, Treglera, Zemana a hráčů 
ze  Šumperka  (Peška,  Fryč).  Lze  předpokládat, 

kem. K závodu nastoupilo 60 závodnic a po postupu 
do finálové  osmičky  nejlepším výkonem  se  společ-
ně s  reprezentantkou Litvy stala z Hanky rázem fa-
voritka  na  vítězství.  Přestože  se  všechny  závodnice 
začaly ve finále neuvěřitelně zlepšovat, Hanka zabo-

jovala,  zlepšila  si  osobní 
rekord o tři metry a výko-
nem 45,25 porazila ostatní 
závodnice  rozdílem  třídy 
a zaslouženě získala skvě-
lou zlatou medaili. Za tyto 
úžasné  výsledky  patří  dík 
především učitelům R. Cá-
palovi  a  Z.  Marečkové, 
kteří Hanku na tyto závody 
perfektně připravili a Han-
ce  velké  blahopřání  a  po-
děkování  za  příkladnou 
reprezentaci.      (zr)

že v týmu najdou uplatnění i domácí odchovanci 
z  juniorky.  Probíhají  jednání  o  vhodném  dopl-
nění kádru. Podrobnější informace naleznete na 
www.hcslovan.com
Program mistrovských zápasů na říjen:
1. kolo 13. 10. volno
2. kolo 16. 10. 19:00 HC Slovan - ZH Pardubice 
3. kolo 20. 10. HC Světlá n/S. - HC Slovan
4.  kolo 23. 10. 19:00 HC Slovan - HC Česká Tře-
bová        

5. kolo 27. 10. HC Litomyšl - HC Slovan   
6. kolo 30. 10 19:00 HC Slovan - HC Chrudim   (mt)

Karting cup 
rozdělil další body
Proměnlivé  počasí  a  déšť  provází  téměř  celý 
letošní  motokárový  podnik  Karting  Cup.  Ne-
bylo  tomu  ani  jinak  v  polovině  září  na  téměř 
domácí půdě na autodromu ve Vysokém Mýtě. 
Depo  se  plnilo  již  od  čtvrtečního  podvečera. 
V pátek ráno a téměř celou sobotu se jen tréno-
valo, sobotní podvečer končil měřenými trénin-
ky. Neděle patřila už samotným závodům, kdy 
odstartovaly  všechny  tři  rozjížďky.  Jezdci  na 
předposledním letošním závodě sbírali body do 
celkového hodnocení. Na závodníky čeká  ješ-
tě poslední závod a tak každý získaný bod byl 
velmi cenný. V některých kategoriích není ještě 
rozhodnuto o celkovém vítězi letošního ročníku 
a  tak  i malá  chyba může pořadím  ještě hodně 
zamíchat. Na start 5. závodu letošního ročníku 
vyrazilo celkem 144 jezdců několika kategorií. 
Některé kategorie byly překvapivě silně obsa-
zeny,  některé  naopak  méně.  Do  bojů  na  trati 
zasáhli  i  jezdci Autoklubu Moravská Třebová. 
Zdeněk Ošťádal ve třídě Rotax junior Max vy-
bojoval vyrovnanými jízdami zlato, Libor Bla-
ha  s novým podvozkem v kategorii FC  junior 
obsadil  stříbrnou  příčku.  V  početně  obsazené 
třídě Mini 60 odstartoval Ondřej Šíp, jehož bo-
dový  součet  stačil  na  7. místo. Všichni  jezdci 
nechali  na  trati mnoho  sil,  závodilo  se  na  su-
chu i v dešti, přesto odjížděli do svých domovů 
velmi spokojeni a natěšeni na poslední závodní 
měření sil, které se uskuteční úplně poprvé na 
závodním  okruhu  v  německém Wackensdorfu 
v polovině října.         Autoklub MT


