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číslo 11

Na vkladném listě 
uvnitř vydání 

naleznete pozvánku 
na 5. setkání vedení 

města s občany.

U občanů zvítězila slušnost a pracovitost. 
Koalice nabízí spolupráci všem.

Práce ve prospěch veřejnosti, neu-
stálá snaha posouvat kvalitu života 
v Moravské Třebové k moderním 
standardům – tak lze charakterizovat 
minulé čtyři roky vedení města ve 
spolupráci ČSSD a jejích koaličních 
partnerů. 

Nechceme nesváry, ale spolupráci
V říjnovém rozhodování občané při-
řadili mandáty stejným lidem i pro 
další volební období. Podle starosty 
Moravské Třebové Miloše 
Izáka však voliči dali hlasy 
i dalším, kteří se nepodíle-
li na minulé koalici, avšak 
kteří by měli stejně jako čle-
nové ČSSD, KSČM a SNK 
Moravská Třebová přispívat 
k rozvoji města a k plně-
ní hlavních úkolů dalšího 
období. „Byl bych nerad, 
kdyby se nenávist, pomlu-
vy a podrazy, bez nichž se 
u nás už zřejmě neobejde 
předvolební boj, staly způ-
sobem komunikace opozič-
ních zastupitelů a metodou 
jejich práce v zastupitel-
stvu. Prioritou by mělo být 
společné úsilí na zvelebení 
města a života v něm, neboť 
k tomu dostali hlasy od svých voli-
čů i oni. Vyzývám zde proto všechny 
nové zastupitele k aktivní, konstruk-
tivní práci. Nikdo není vševědoucí 
a dobré nápady a názory z jiného 
pohledu jsou jenom pro dobro věci. 
Komunikaci a spolupráci uvítáme 
nejenom od opozičních zastupitelů, 

ale také od jejich voličů,“ vzkazuje 
na startu nového volebního období 
starosta města Miloš Izák. 

Spolupracovat budem se státem
Práce na neustálém zvelebování Mo-
ravské Třebové bude pokračováním 
nastoupené cesty: „V maximálně 
možné míře hodláme využít podané 
ruky premiéra vlády ČR Bohuslava 
Sobotky a hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického při řešení 

dopravní obslužnosti a vysoké neza-
městnanosti našeho regionu,“ pozna-
menává k možnostem spolupráce se 
subjekty mimo město a region mís-
tostarosta Václav Mačát. „My sami 
máme ještě v letošním roce v plánu 
dokončit cyklostezku do Boršova 
a opravit silnici v Udánkách. V nej-

Ve Třebové dělají lidé také hezké věci. Dokazují to na tradič-
ních výstavách pěstitelských úspěchů. Tu letošní v říjnu ve spo-
lupráci se Zdravým městem Moravská Třebová opět pořádala 
místní organizace zahrádkářů.         Foto: Dagmar Zouharová

Adventní čas začneme superpřehlídkou sváteční nálady
Pojďme si všichni společně zpří-
jemnit první adventní neděli a za-
žít neopakovatelnou předvánoční 
atmosféru přímo v centru našeho 
města. Kulturní služby ve spolupráci 
s odborem majetku města a mnoha 
dalšími třebovskými subjekty i jed-
notlivci vytvořily pro letošní před-
vánoční čas program všech žánrů. 
Jedinečná přehlídka spojí tradiční 
akce, které jste byli zvyklí navště-
vovat v jednotlivých termínech, do 
jednoho krásného dne. Poslední lis-
topadovou neděli tak můžete zhléd-

nout divadelní představení pro malé 
i velké, vychutnat si letos první vá-
noční písně a koledy, připomenout si 
adventní zvyky a podívat se můžete 
také na živý betlém. Ten ožije díky 
zvířátkům a zaměstnancům farmy 
Květná zahrada, místnímu dětskému 
souboru, ale také díky Vám – může-
te se totiž zapojit  do akce PŘINES 
DÁREK JEŽÍŠKOVI. Starší hračky 
a plyšáky nevyhazujte, ale obdarujte 
s nimi malého Ježíška v jesličkách. 
Stejně tak můžete přinést pastel-
ky, tužky, papíry, bloky a podobně. 

Všechny tyto dárky poputují k dě-
tem do zemí třetího světa. 
Dále na Vás čeká spousta stán-
ků s kvalitním zbožím, voňavým 
punčem a dalšími dobrotami, které 
neodmyslitelně patří k předvánoč-
nímu času. 
Své provozovny v centru otevřou 
moravskotřebovští podnikatelé, tak-
že nebudete odkázáni na postávání 
u stánků, ale s rodinou či přáteli mů-
žete spočinout třeba i v teple vánoč-
ně vyzdobené cukrárně, restauracích 
a otevřených prodejnách.             (daz)

Ustavující zasedání zastupi-
telstva města konané v pon-
dělí 3. listopadu 2014 schvá-
lilo radu města Moravská 
Třebová ve složení:
starosta města
JUDr. Miloš Izák  
uvolněný místostarosta
Ing. Pavel Brettschneider 
neuvolněný místostarosta 
Ing. Václav Mačát 
radní 
Mgr. Radko Martínek 
MUDr. Petr Kelča 
Mgr. Miroslav Muselík 
PaedDr. Hana Horská

Zastupitelstvo města pro 
období 2014–2018
ČSSD
Milada Horáková
JUDr. Miloš Izák
MUDr. Petr Kelča
Ing. Václav Mačát
Mgr. Radko Martínek
Mgr. Miroslav Muselík
Mgr. Petr Vágner
KSČM
Mgr. Roman Cápal
PaedDr. Hana Horská
Josef Odehnal
ANO 2011
Mgr. Bc. Lenka Bártová
Miroslav Jurenka
Libor Truhlář
ODS
Ing. Milan König
RNDr. Josef Ošťádal
Sdružení nestraníků
Ing. Daniela Blahová
Ing. Tomáš Kolkop
TOP 09
Ing. Miloš Mička
Ing. Zdeněk Ošťádal
KDU-ČSL
Ing. Josef Jílek
SNK
Ing. Pavel Brettschneider

bližších dnech by měla být zahájena 
realizace projektu zateplení objektů 
ZŠ v Palackého ulici, na který se nám 
podařilo získat dotaci 30 milionů 
korun z evropských peněz,“ dodává 
místostarosta Mačát k nejzásadněj-
ším projektům převáděným do sou-
časnosti z minulého období. Kromě 
toho město čekají další důležité akce: 
„Dokončíme komplexní pozemkové 
úpravy v Moravské Třebové a Bor-
šově, které budou mít velký význam 

pro zemědělce. V rámci 
komplexních pozemko-
vých úprav se navíc vy-
tvoří společná zařízení: 
cyklostezky, polní cesty, 
mostky, propustky, a zajistí 
se ochrana území před zá-
plavami. Budeme realizo-
vat nové chodníky, napří-
klad v ulici Lanškrounská 
a v Sušicích, chceme vybu-
dovat nový chodník a par-
kovací místa v ulici Olo-
moucká,“ doplňuje výčet 
nejzajímavějších investic 
netrpělivě požadovaných 
občany místostarosta Pa-
vel Brettschneider. Podle 
něho je důležité se taktéž 
neustále aktivně zabývat 

snížením kriminality a zvýšením 
bezpečnosti ve městě.
V následujícím zpravodaji bude zve-
řejněno programové prohlášení rady 
města, do kterého budou zapracová-
ny klíčové body volebních programů 
všech koaličních stran.

Dagmar Zouharová
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2014 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 405 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MV ČR je v Morav-
ské Třebové hlášeno 104 cizinců s povo-
lením k trvalému pobytu na území České 
republiky. Celkem je tedy v Moravské 
Třebové evidováno k 30. 9. 2014 na trva-
lém pobytu 10 509 občanů.                   (zr)

Společné jmění manželů podle nového 
občanského zákoníku – I. část

Boršov ještě letos, Udánky v únoru 2015

Město školí v pravidlech udržitelného rozvoje

Nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 
umožňuje manželům přizpůsobit majetkové uspo-
řádání více svým potřebám. Zároveň také nová 
úprava posiluje ochranu třetích osob, neboť man-
želské smlouvy mohou být zapsány do veřejného 
seznamu vedeného Notářskou komorou České 
republiky. Je důležité zmínit, že smlouva nebu-
de zapisována do seznamu automaticky, ale pou-
ze tehdy, bude-li to ve smlouvě uvedeno nebo na 
výslovnou žádost obou manželů. Nová úprava 
připouští tři varianty řešení majetkového práva 
manželů. Společné jmění může podléhat zákon-
nému režimu, režimu smluvenému nebo režimu 
založenému na rozhodnutí soudu. V případech, 
kdy si tedy manželé nedohodli smlouvou jiný 
režim nebo o jiném režimu nebylo rozhodnuto 
soudně, platí režim zákonný. Při zákonném re-
žimu je součástí společného jmění vše, co jeden 
z manželů, nebo oba, nabyli za trvání manželství. 
Existuje ale několik výjimek, na základě kterých 
se do společného jmění nezahrnují např. věci, kte-
ré slouží osobní potřebě jednoho z manželů (par-
fém, oblečení); věci, které jeden z manželů nabyl 
darem nebo děděním (chatu, kterou dostal man-
žel od rodičů); věci, které nabyl jeden z manželů 
právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučné-
mu vlastnictví (auto, které manžel koupil z toho, 
co získal za prodej chaty). Výslovně je stanoveno, 
že součástí společného jmění je zisk, který plyne 
z majetku, který náleží do vlastnictví pouze jedno-
mu z manželů. Stejně tak jsou součástí společné-
ho jmění částky výdělku, platu, mzdy, zisku a ji-
ných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti. 

V současné době finišuje dokončení projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a mo-
dernizace ČOV. V Boršově je kanalizace hotova 
vč. všech odboček, gravitační kanalizace i ka-
nalizace tlakové. Dokončují se terénní úpravy. 
V Udánkách je kanalizace včetně odboček hoto-
va, připravuje se oprava místní komunikace. Do-
končují se terénní úpravy. Nyní zhotovitel stav-
by předává hotové dílo městu a probíhají práce 
na odstraňování vad a nedodělků. Po převzetí 

Jedním z kroků k udržitelnému rozvoji měs-
ta je realizace projektu Zvýšení kvality říze-
ní a poskytovaných služeb MÚ Moravská 
Třebová, spolufinancovaného z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operační-
ho programu lidské zdroje a zaměstnanost 
a rozpočtu města Moravská Třebová. Od za-
čátku letošního roku probíhají práce v rám-
ci šesti aktivit projektu s termínem ukončení 
v květnu 2015. Základem celého projektu je 
implementace procesního řízení a principů 
projektového řízení do praxe úřadu. Na jejich 
základě probíhají další aktivity směrující ke 
zlepšení finančního řízení města, zefektivně-
ní řízení lidských zdrojů a zvýšení otevřenosti 
úřadu vůči občanům. Zkušení lektoři Jaroslav 
Šafrata, Roman Fišer, Miroslav Menšík a Lu-

Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy 
převzaté za trvání manželství. Nepatří do něj ale 
dluhy vzniklé za trvání manželství a týkající se 
majetku náležejícího pouze jednomu z manže-
lů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto 
majetku. Tuto skutečnost si lze demonstrovat na 
následujícím příkladu: Pan Novák vlastní byt, kte-
rý zdědil po rodičích před 3 lety. Byt je pronají-
mán a roční zisk z pronájmu je 100 000 Kč. Za 
3 roky přinesl byt do společného jmění příjem ve 
výši 300 000 Kč. Kvůli potřebě rekonstruovat byt 
si pan Novák vezme vysoký úvěr. Dluh ale bude 
v daný moment součástí společného jmění manže-
lů jen do výše 300 000 Kč. Do společného jmění 
manželů dále nebudou spadat dluhy, které jeden 
z manželů převzal bez souhlasu druhého manžela 
a nejedná se přitom o běžné obstarávání každo-
denních nebo běžných potřeb rodiny. Příkladem 
dluhu vzniklého při obstarávání běžných potřeb 
rodiny je přečerpání účtu při platbě kreditní kartou 
při velkém předvánočním nákupu potravin. Pokud 
se týče spravování jmění ve společném režimu, 
tak platí, že jmění spravují oba manželé nebo je-
den z nich na základě dohody, přičemž zavázáni 
jsou oba společně a nerozdílně.  V případě, že by 
se ale jednalo o záležitost, kterou nelze označit za 
běžnou, jednají oba manželé společně nebo jeden 
se souhlasem druhého. V případě, že by manžel 
jednal bez souhlasu druhého, zakládá taková situ-
ace relativní neplatnost, které se může druhý man-
žel dovolat. Příští část bude věnována dalším otáz-
kám souvisejícím se společným jměním manželů. 

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

stavby město požádá vodoprávní úřad o uvede-
ní stavby do režimu předčasného užívání. Na-
pojování občanů na dokončenou kanalizaci bude 
možné přibližně v těchto termínech: v Boršově 
se počítá předběžně s termínem napojení v pro-
sinci roku 2014, pro Udánky je výhledově uva-
žováno s datem připojení v únoru 2015. Infor-
mace o dalším průběhu akce kanalizace můžete 
i nadále sledovat na www.moravskatrebova.cz 
v odkazu Aktuality.                Odbor rozvoje města

děk Tesař průběžně seznamují vedoucí odborů 
a ostatní úředníky s teoretickými i praktický-
mi zásadami v jednotlivých oblastech projek-
tu. Ve spolupráci s nimi v rámci jednotlivých 
projektových týmů připravují opatření, která 
zkvalitní vnitřní chod úřadu a zlepší komfort 
služeb poskytaných občanům.                      (zr)

Podomní prodej
Od 1. 6. 2014 platí na celém území města 
Moravská Třebová nový Tržní řád, který 
mimo jiné zakazuje podomní prodej, po-
chůzkový prodej i prodej bez prodejního 
zařízení. Za podomní prodej je považován 
nejen prodej, ale i nabídka a poskytování 
služeb, provozované formou pochůzky, při 
níž je potenciální uživatel zboží nebo služeb 
vyhledáván prodejcem bez předchozí ob-
jednávky mimo veřejně přístupná místa, ze-
jména obcházením jednotlivých domů, bytů 
apod. Bohužel jen samotná existence záka-
zu těmto aktivitám nezabrání. Je potřebná 
součinnost občanů i rodinných příslušní-
ků. Takové prodejce, ani zástupce nepouš-
tějte domů a vůbec s nimi nekomunikujte. 
V případě, že je domů pustíte, je velmi slo-
žité následně dokazovat, že schůzka neby-
la předem domluvená. Nikdy se nenechte 
přemluvit ke koupi či podpisu smlouvy pod 
finančním nebo časovým nátlakem. Jestliže 
s prodejci nechcete dobrovolně jednat, vo-
lejte strážníky městské policie nebo Policii 
České republiky, kteří provedou bližší iden-
tifikaci osob a tím usnadní následný postih 
za porušení Tržního řádu. Protože nekalých 
praktik prodejců stále přibývá, pořádá měs-
to Moravská Třebová ve spolupráci s Čes-
kou obchodní inspekcí besedu Jak se brá-
nit šmejdům. Pracovníci České obchodní 
inspekce, Inspektorátu pro Královéhradec-
ký a Pardubický kraj, Vás nejen seznámí 
s negativními poznatky z kontrolní činnos-
ti předváděcích akcí, ale také zodpoví Vaše 
případné dotazy. Bližší informace najdete-
na plakátech.                     Ivana Neubauerová, 
Obecní živnostenský úřad MěÚ Mor. Třebová

V Jiráskově ulici 
bude zaveden režim 

střídavého stání
Řešení stání motorových vozidel, způsobu jízdy 
a parkování v Jiráskově ulici diskutovali účast-
níci setkání se zástupci města a odboru dopra-
vy městského úřadu. Schůzka svolaná kvůli 
prezentaci návrhu střídavého stání se konala 
ve středu 22. října v zasedací místnosti měst-
ského úřadu v Olomoucké ulici. Pozvání města 
přijaly na čtyři desítky lidí, převážně obyvatel 
Jiráskovy ulice. V diskusi se coby protiváha od-
bornému řešení navrženého specialisty a před-
loženého odborem dopravy objevily argumen-
ty občanů pro zřízení jednosměrného provozu, 
doplnění retardérů, či přidání parkovacích míst. 
Připomenuta byla skutečnost, že frekvenci vo-
zidel v Jiráskově ulici výrazně ovlivňuje situa-
ce na paralelní komunikaci, ve Svitavské ulici, 
kde se řidiči vyhýbají objezdem přes Jiráskovu 
retardéru u muzea, popřípadě „stopce“ na křižo-
vatce u bývalé Moravy. Podle odboru dopravy 
a vedení města jde v Jiráskově ulici především 
o nutnost zklidnění dopravy, zpomalení provozu 
a uvolnění komunikace od parkujících vozidel 
mnohdy překážejících jeho plynulosti. V potaz 
je nezbytné brát i výjezd požárních vozidel ze 
Zahradnické ulice. Jak vyjádřil místostarosta 
Václav Mačát, město setkání svolalo proto, aby 
ve shodě s přáními a návrhy občanů vyplynu-
lo řešení, které jim samotným bude vyhovovat. 
Po prodiskutování nejrůznějších variant a argu-
mentů se občané nakonec shodli na vhodnosti 
předloženého návrhu střídavého stání.     (daz)
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České dny ve Vlaardigenu měly velký ohlas
Již potřetí se v partnerském městě Vlaardingen 
v Nizozemí prezentovala Moravská Třebová, 
tentokrát v podzimním termínu 8. a 9. 
října. Na Českých dnech se kromě měs-
ta podílel také region Moravskotřebov-
ska a Jevíčska a turistická oblast Čes-
komoravské pomezí. V letošním roce 
se poprvé podařilo navázat spolupráci 
s vládní agenturou pro podporu rozvoje 
cestovního ruchu Czech Tourism, která 
poskytla propagační materiály o České 
republice v holandštině. Návštěvníkům 
restaurace Café de Waal byly servírová-
ny tradiční české pokrmy nebo specia-
lity šéfkuchařů Třebovské restaurace, 
jako plněný bramborák či Olomoucká 
saň. Mimořádný úspěch měla česnečka 
a také oravská kyselá polévka s hříb-
ky a sušenými švestkami. Na čepu byl 

Pilsner Urquell a k dezertu v podobě buchtiček 
s vanilkovým krémem se podávala Hřebečská 

Stěhujete se?  
Co zařídit a jak?

Návod týkající se problematiky změny adresy tr-
valého pobytu nabízejí orgány státní správy těm, 
kteří nevědí, jak jednoduše vyrídit tuto v životě 
lidí poměrně častou agendu. Leták, který vás pro-
vede povinnostmi občana při přehlašování místa 
trvalého bydliště, najdete na webu města v rubri-
ce Aktuality – aktualita ze 14. 10. 2014.       (daz)

Kampaň – Dny zdraví
Společnost Naproti, o.p.s., ve spolupráci se Zdravým 
městem Moravská Třebová a Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou ČR připravily osvětovou akci v rámci kam-

paně Dny zdraví. Dne 9. 10. proběhla v prostorách Laskavárny akce měření 
tělesných hodnot, o kterou projevilo zájem více jak 100 občanů 
našeho města. Každý účastník tohoto měření se dozvěděl více 
o svém zdravotním stavu a ochutnal zdravé pokrmy připravené 
zaměstnanci Laskavárny. 

Ludmila Lišková, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

medovina. České menu u Holanďanů slavilo 
obrovský úspěch, prázdný nezůstal jediný stůl. 

Nadšené ohlasy hostů byly tou nejlep-
ší odměnou za poctivě odvedenou prá-
ci kuchařů a hostesek. Mnoho místních 
se netajilo plány na návštěvu Moravské 
Třebové, renesanční perly České re-
publiky, jejíž propagační materiály se 
rozdaly do posledního. Příští rok se na 
oplátku opět chystají kuchaři z vlaar-
dingenských restaurací k nám. Občané 
města tak budou mít možnost ochutnat 
pokrmy typické pro nizozemskou ku-
chyni, především herinky, sýry a oblíbe-
nou pálenku Schelvispekel. Poděkování 
celému týmu za výbornou spolupráci 
a nadšení, s jakým celou akci připravili 
a zrealizovali.           Nikola Jakoubková, 
referent pro propagaci a zahraniční vztahy

Kromě českého menu mohli návštěvníci Café de Waal ochutnat tra-
diční české utopence a škvarkovou pomazánku             Foto: archív

Den seniorů v domově pro seniory
1. říjen je dnem Mezinárodního dne seniorů, 
který jsme oslavili i u nás v domově. K této 
příležitosti byla sloužena v dopoledních ho-
dinách mše svatá v kapli domova, za všech-
ny seniory. Tento den jsme strávili v přátelské 
a pohodové atmosféře zábavným odpoled-
nem. Klienti si mohli vyzkoušet svůj rozhled 

v soutěžních disciplinách (poznávání zná-
mých osobností, poznávání profesí, poznává-
ní států, kvíz, špejle a slož obrázek) kterých se 
zúčastnilo celkem 6 družstev. K slavnostnímu 
odpoledni přispěl i den dopředu vlastnoručně 
upečený koláč z jablek z naší zahrady. S kávou 
a čajem chutnal výborně.            Realizační tým

Ráno se zase do Brna dostanete přímo
Znovuobnovení dálkového autobusového spoje Žamberk-Brno v trase přes 
Moravskou Třebovou, Dl. Loučku, Křenov, Březinu, Slatinu a Letovice se 
podařilo vyjednat v závěru října starostovi Moravské Třebové Miloši Izákovi 
s vedením ČSAD Ústí n. O. a s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro 
dopravu Jaromírem Duškem. Stalo se tak na základě požadavků veřejnosti na 
opětovné zavedení spoje, který byl jako komerční spoj ČSAD Ústí n. O. bez 
náhrady zrušen dnem 31. 8. 2014. Protože jiný ranní autobus na Brno z Mo-
ravské Třebové nejede, studenti, žáci a lidé dojíždějící do škol či zaměstnání 
na této trase tak přišli o možnost přímé dopravy do Brna. Zmíněný spoj nebyl 
Pardubickým krajem finančně podporován, navíc dle sdělení náměstka Duška 
není možné hradit najeté km na území mimo kraj. To znamená, že se obce na 
zrušené trase (Rychnov, St. Město, M. Třebová, Dl. Loučka, Křenov, Březina 
a Slatina) na nákladech budou muset spolupodílet v částce zatím vyčíslené na 
580.304 Kč za rok. „Oslovil jsem všechny dotčené obce. Všechny projevily zá-
jem na obnovení autobusového spoje, i vůli jednat o spolupodílu na provozu. 
Nyní bude na nás, jak vyjednáme své podíly na náhradě těchto nákladů. Chci 
vyjádřit naději, že se nám to podaří. Při posledním jednání s náměstkem Duš-
kem a poté i s ředitelem ČSAD Ústí nad Orlicí Radkem Kuběnkou jsme dospěli 
k výsledku, kterým je opětovné zavedení spoje 720307 ve stejných časech, pro-
zatím na náklady ČSAD Ústí nad Orlicí,“ uvedl starosta Moravské Třebové 
Miloš Izák. „Chtěl bych velmi ocenit míru vstřícnosti ředitele ČSAD Radka 
Kuběnky, stejně jako Jaromíra Duška, který našim obcím pomohl vyjednat 
tento příznivý výsledek.“ Autobus bude jezdit v pracovní dny a to počínaje 
platností nového jízdního řádu, tedy od 15. 12. 2014 (linka č. 720307), za ná-
klady dopravce prozatím do konce února 2015.                                         (daz)
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Nový rozpočet Pardubického kraje podpoří venkov 
i problémové regiony

Rozpočet Pardubického kraje na příští rok počí-
tá se zvýšením prostředků v Programu obnovy 
venkova i s podporou problémových regionů. 
Hejtman Martin Netolický o tom 2. října infor-
moval Krajské shromáždění Sdružení místních 
samospráv České republiky (SMS ČR), které se 
konalo v sále Zastupitelstva Pardubického kraje. 
„Finišujeme přípravu rozpočtu a je to po dlou-
hých letech poměrně příjemné čtení. Konečně 
jsme díky dobrému hospodaření schopni pro-
středky uvolňovat a investovat,“ sdělil hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický více než 

50 starostům přítomným v sále. „Současně pl-
níme slib navýšení prostředků v Programu ob-
novy venkova o osm milionů na výsledných 45 
milionů, což by měl pocítit každý z žadatelů,“ 
informoval hejtman Netolický. „Nad rámec to-
hoto programu jsme připravili grant na podporu 
problémovým regionům, která bude věcně zamě-
řena po dohodě s dotčenými starosty. Především 
by měla směřovat na rozvoj podnikání, podporu 
zaměstnanosti a přípravu evropských projektů,“ 
dodal hejtman s tím, že o zařazení do problémo-
vého regionu rozhodovalo několik ukazatelů, 
jako například počet podnikatelů, stáří obyvatel 
nebo míra nezaměstnanosti.

Pokračovat bude obnova krajských silnic
Hejtman Netolický také oznámil, že financová-
ní obnovy silnic II. a III. třídy, které už nebude 
možné platit z evropských fondů, by měl příš-
tí rok zčásti zajistit Státní fond dopravní infra-
struktury. Pro krajské silnice by v něm měly být 
vyhrazeny nejméně dvě miliardy korun. 
Pošty se rušit nebudou
Přítomné starosty hejtman dále ujistil, že podle 
ministra vnitra Milana Chovance i premiéra Bo-
huslava Sobotky by pobočky České pošty měly 
být zachovány v současném rozsahu. Současně 
je vyzval, aby případné problémy s pobočkami 
představitelé obcí včas hlásili.                 TZ PuK

Ve Třebové zkoumali 
situaci cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců pro Par-
dubický kraj vzniklo v roce 2009 pod Správou 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Tento 
projekt, spolufinancovaný z Evropského fondu 
pro integraci státních příslušníků třetích zemí, 
má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou 
a koncepční podporu integrace cizinců. Cílovou 
skupinou jsou cizinci s dlouhodobým a trvalým 
pobytem na území České republiky. Centra za-
jišťují na území jednotlivých krajů informační 
a poradenskou činnost v oblasti sociální a práv-
ní, organizují kurzy českého jazyka, sociokultur-
ní kurzy a dále zprostředkovávají možnost vy-
užití internetu a knihovny. Nedílnou součástí je 
také osvětová činnost pro školská zařízení, velké 
zaměstnavatele a širokou veřejnost. Centrum je 
organizátorem regionálních platforem institucí 
zabývajících se migrací a integrací a jsme členy 
několika pracovních skupin v rámci samosprávy. 
Služby poskytuje Centrum všem cizincům z tzv. 
třetích zemí (ze zemí mimo EU) s dlouhodobým 
a trvalým pobytem zdarma. Tým Centra tvoří 
zkušení sociální pracovníci a interkulturní pra-
covníci z Ruska, Mongolska, Ukrajiny, Kolum-
bie, Angoly a Číny. Externí tým dále tvoří lek-
toři kurzů českého jazyka, tlumočníci a právník. 
Centrum je poskytovatelem sociálních služeb 
dle zákona 108/2006 Sb. a realizují zde odborné 
praxe studenti humanitních oborů. 
Již v době zahájení činnosti pracovníci monito-
rovali lokalitu města Moravská Třebová a jeho 
okolí, komunikovali s cizinci zde žijícími a nabí-
zeli služby poradenské i vzdělávací. Zároveň na-
vazovali spolupráci s Městským úřadem a Měst-
kou policií v Moravské Třebové. Od roku 2013 
Centrum realizuje kurzy českého jazyka pro ci-
zince ve spolupráci s II. základní školou v ulici 
Palackého. V roce 2015 by Centrum rádo roz-
šířilo aktivity realizované v Moravské Třebové 
o kulturní, společenské a vzdělávací akce určené 
pro širokou veřejnost. S realizací akcí na podpo-
ru vzájemného setkávání majority a cizinců má 
Centrum bohaté zkušenosti (5 ročníků festivalu 
Multikulturní týden v Pardubicích, komponova-
né večery ve Svitavách, Litomyšli, Chrudimi, 
Lanškrouně a mnoha dalších, výtvarné a taneč-
ní workshopy, zajímavé interaktivní přednášky 
a ochutnávky mezinárodních specialit). Více 
informací naleznete na www.integracnicentra.
cz nebo na facebookovém profilu Centrum na 
podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.

Ivona Baklíková, vedoucí Centra

Město Moravská Třebová – odbor prevence kriminality
Zve srdečně občany na tématickou besedu

JE VÁŠ BYT  
OPRAVDU BEZPEČNÝ?

Čtvrtek 20. 11. od 14:00 do 16:00 hodin,  
sál městského muzea, Svitavská 18, Moravská Třebová

Tématické okruhy besedy:
Celková situace ve městě Moravská Třebová

Protipožární bezpečnost v bytech a bytových domech – technická a režimová opatření
Jak předcházet vykradení bytu

Zásady bezpečného bytu
Městský úřad Moravská Třebová – odbor prevence kriminality • Hasičský záchranný sbor 

Pardubického kraje, územní odbor Svitavy • Policie ČR • Městská Policie Moravská Třebová 
• ESC, a.s., Ostrava – odborné poradenské a realizační firmy v projektu BEZPEČNÝ BYT

První český biomilíř v Moravské Třebové
Technické služby Moravská Třebová s. r. o. se 
podílejí na tvorbě školního autorského projektu 
vytápění kompostem. Jeho autor, student VOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem Jakub Stejskal, umís-
til své zařízení u skleníku technických služeb, je-
hož část by měl první český biomilíř přes topnou 
sezonu experimentálně vytápět. Jedná se vlastně 
o kompost složený z určitého poměru surovin, 
který by měl produkovat teplotu okolo 50°C po 
dobu jednoho roku. Uvnitř jsou zabudovány vý-
měníky, které přenášejí tep-
lo do prostoru skleníku. Po 
skončení produkování vhodné 
teploty k vytápění, bude bio-
milíř přeměněn v plnohod-
notný kompost, což zvyšuje 
jeho ekologickou efektivitu. 
Realizace kompostu proběhla 
na přelomu měsíce říjen a lis-
topad. Samotná zakládka byla 
hotova za tři dny, ale příprav-
né práce trvaly několik měsíců. 
Biomilíř má průměr 7 m a na 
výšku měří okolo 3 m. Množ-
ství použitého materiálu bylo 
cca 80 m3. Práci nám pomohla 
usnadnit těžká technika. Nyní 
dokončujeme práce na zatep-
lení skleníku a umístění otop-
ných rozvodů. Součástí bude 

i pokusné pěstování zeleniny v experimentálním 
provozu. Výhodou zůstává, že všechen materiál, 
který vložíme do procesu, dostaneme zpět v po-
době kvalitního kompostu, přitom můžeme ten-
to proces využít k vytápění a šetřit tak náklady. 
Kompost je také nezbytný pro obnovu úrodnosti 
našich půd a kvalitní výživu rostlin. Zkušenosti 
s fungováním biomilíře budou autorovi projektu 
sloužit jako podklad pro absolventskou práci. 

Gabriela Horčíková, ředitelka TSMT

Nový chodník spojený s cyklostezkou se buduje v části města Boršov 
na začátku směrem od kruhového objezdu     Foto: Dagmar Zouharová
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Krást se nevyplácí
Dne 10. 10. byla hlídka městské policie po desáté 
hodině přivolána do prodejny Billa v ulici Komen-
ského, kde se dle oznámení pohyboval muž, který 
odcizil zboží a snažil se je vynést z prodejny ven. 
Strážníkům spěchajícím na pomoc bylo ihned po 
prvním vizuálním kontaktu jasné, s kým mají tu 
čest. Mladík N. B. ve věku 24 let byl již v minulos-
ti přistižen při obdobných „nákupních“ praktikách, 
proto následná kontrola osobních údajů na Policii 
ČR byla pouhou formalitou. Zřejmé však bylo, že 
si tento jedinec značně zakládá na svém vzhledu 
a zřejmě tráví dlouhý čas v koupelně před zrca-
dlem. Pokusil se totiž odcizit zejména tělové kré-
my, hydratační gel a holící strojek s břity Gillette 
Mach 3. Za osobní péči dáváme palec nahoru. Sa-
motná krádež však byla hodnocena 1000 Kč, které 
ovšem musel výtržník vydat z vlastní peněženky.

Záchrana života je pro ně  normální
O tom, že znalosti první pomoci nejsou pro člověka 
nadbytečnou výbavou, se přesvědčily Karla Exle-
rová, Alena Hanouskova a Carmen Pekárková, kte-
ré rychlou reakcí a odborně podanou první pomo-
cí v půli října doslova zachránily život servisnímu 
pracovníkovi vykonávajícímu práci v jejich firmě. 
Patří jim poděkování jeho, stejně jako zaměstnava-
tele, který jejich výkon s uznáním oceňuje.

Karel Bláha, velitel městské policie

Vandalové na in-line dráze
Sportovní a odpočinkový areál Knížecí louka byl 
otevřen teprve nedávno. Počet dní, které uplynuly 
od slavnostního přestřižení pásky by se dal téměř 
spočítat na prstech jedné ruky a místní vandalové 
už se stačili podepsat na jeho mobiliáři. Příjemné 
prostředí sloužící bez rozdílu všem již utrpělo prv-
ní újmu. Neznámí vandalové si zřejmě dokazovali 
svoji sílu a neskonalé hrdinství tím, že v noci z 11. 
na 12. 10. vyvrátili hned tři lavičky a vysypali od-
padkové koše téměř po celé délce cyklostezky. 
Tito „siláci“ evidentně neznají hodnotu lidské prá-
ce a snažení. Mnohdy se ptám, zda-li je „odměna“ 
v podobě trestu plynoucího za porušení závazných 
pravidel v takových případech opravdu dostačují-
cí? Namísto vděku za tyto „dary“, kterých si mů-
žeme zdarma všichni užívat, najdou se povahy, 
které dokáží provést i takový čin! Je to snad tím, 
že máme vše, nač si vzpomeneme? 

S rozbitou hlavou odmítal ošetření
Na základě telefonického oznámení vyjela hlíd-
ka strážníků městské policie před dvacátou ho-

dinou dne 9. 10. na zastávku pod mostem silni-
ce I/35 u firmy PP&T, kde dle oznámení ležel 
muž s krvácející ránou na hlavě. A to se potvr-
dilo. Poraněného 57letého muže z nedalekých 
Linhartic nalezli strážníci při vědomí, sedícího 
na chladné dlažbě uvedené zastávky. Vzhledem 
ke stavu, ve kterém byl muž nalezen, bylo zřej-
mé, že upadnul v důsledku zkonzumovaného 
alkoholu, kterého bylo zřejmě nad rámec únos-
nosti. A v duchu odpovídajícímu stavu tohoto 
jedince se nesl i následný rozhovor. Muž poli-
cisty urážel a odmítal pomoc a ošetření. Otrlí 
a zkušení představitelé zákona však věděli, že 
nemohou muže v tomto stavu ponechat jeho 
osudu, a z předešlých zkušeností dobře vědě-
li, jak v takovém případě postupovat. Na místo 
byla přivolána rychlá záchranná služba, a byť 
poraněný odmítal nastoupit do sanitního vozu, 
i přesto mu byla poskytnuta odborná zdravot-
nická péče. Byl dle vlastního rozhodnutí ošet-
řen na chodníku a poté pod krátkým dohledem 
policistů odešel nejistým, leč stabilním krokem 
směrem k domovu. 

města Moravská Třebová 
                               nabízí:

Pult centralizované ochrany

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie 
nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečova-

cím 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, prostřednictvím 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 dovo-
lené,

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

• možnost otestování funkčnosti poplachových či-
del,

• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního aku-
mulátoru, spojení s PCO),

• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,

• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,

• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,

• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) 
formou SMS na mobil klienta,

• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich 
odbavení.

Začala univerzita
Ve středu 5. listopadu 2014 byl za účasti vede-
ní města ve velkém sále ZUŠ slavnostně zahájen 
15. ročník Moravskotřebovské univerzity třetího 
věku. Počet letos přihlášených frekventantů je 
sto dvacet. Přednášet jim bude sedmička odbor-
níků na témata historie, politika, psychologie, 
zeměpis, nebo také současná žurnalistika.   (daz)

Sportovec se bude řídit novými regulemi
Nejlepší sportovci roku budou v dalších obdobích 
trvání populární městské ankety navrhováni podle 
nově stanovených pravidel. Na základě požadavku 
bývalého zastupitelstva byl upraven vnitřní předpis 
pro organizaci soutěže. Nové parametry nominací 
a organizace ankety Sportovec roku města Moravská 
Třebová najdete v odkaze Předpisy města na www.
moravskatrebova.cz, dokument s názvem Pravidla 
pro udělování ocenění Sportovec roku. Do 15. 12. 

2014 by měl TJ Slovan Moravská Třebová pro 
18. ročník ankety „Sportovec města“ obdržet návrhy 
ze svých oddílů a dalších sportovních subjektů (mimo 
TJ). Připomínáme také, že jednotlivé sportovní sub-
jekty mohou již nyní na adresu RSS Svitavy, Kpt. Ná-
lepky 39, 568 02 Svitavy zasílat návrhy na ocenění 
jednotlivců či družstev do ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2014 regionu Svitavska, jejichž nominace 
bude ukončena do 20. prosince 2014.                  (daz)
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, www.ksmt.cz •Předprodej vstupenek zahajujeme 3. listopadu v 16 hodin. Ostatní dny: pon-
dělí: 14:00-19:00, středa: 14:00-19:00, čtvrtek: 09:00-12:00 hod. Dále 1 hodinu před začátkem představení. Vstupenky lze rezervovat telefonicky, pouze v době 
předprodeje, na telefonním čísle: 461 311 127. Rezervace je platná 1 týden, po té jsou automaticky vráceny zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  

Co jsme komu udělali? (Fr)

10. 11. pondělí, 19:00, komedie, nevhodný pro 
děti do 12 let, titulky, 92 min., vstupné 90 Kč
Čtyři svatby a dva na umření.
Režie: Philippe de Chauveron, hrají: Christian 
Clavier, Chantal Lauby a další.

Intimity (ČR)

12. 11. středa, 19:00, romantický, ČR, 
104 min., vstupné 110 Kč
Sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolí-
nají.
Režie: Ivo Macharáček, hrají: Zlata Adamov-
ská, Petr Štěpánek, Jitka Ježková, Tomáš Klus 
a další.

Železná srdce (USA)

19. 11. středa, 19:00, válečný/akční, nevhodný 
pro děti do 15 let, titulky, 135 min., vstupné 130 Kč
Na pomstu není nikdy pozdě… 
Režie: David Ayer, v hlavní roli Brad Pitt

Včelka Mája /2D/ (ČR)

22. 11. sobota, 15:00, animovaný, český da-
bing, přístupný, vstupné 100 Kč
Včelka Mája i Vilík se vrací a s nimi další přáte-
lé z rozkvetlé louky.

Winx CLUB – V tajemných 
hlubinách /2D/ (It)

22. 11. sobota, 17:00, animovaný, český da-
bing, přístupný, 98 min., vstupné 90 Kč
Jsou to nejsilnější víly v magické dimenzi, 
pojďte se s nimi vydat za neuvěřitelným dobro-
družstvím.

Pohádkář (ČR)

22. 11. sobota, 19:00, moderní love story, 
nevhodné pro děti do 15 let, 90 min., vstupné 
120 Kč
Jedinečný, ale mnohými z nás zažívaný příběh. 
Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění. 
Příběh lidí ztracených v bludišti lásky. 
Režie: Vladimír Michálek, hrají: Eva Herzigo-
vá, Jiří Macháček, Aňa Geislerová a další.

Falešní poldové (USA)

26. 11. středa, 19:00, komedie, nevhodné pro 
děti do 12 let, titulky, 104 min., vstupné 110 Kč
Když si velcí kluci hrají na policajty a zloděje… 
Režie: Luke Greenfield, v hlavních rolích Jake 
Johnson a Damon Wayans Jr.

Kulturní centrum

Rákosníček a rybník
11. 11. úterý, délka představení cca 50 minut, 
8:30 a 10:00, kinosál muzea, vstupné 30 Kč, 
určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Divadelní pohádka pro děti z divadla Scéna 
Zlín. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, 
je rybníček Brčálník. N první pohled se Vám 
může zdát docela obyčejný, ale už na ten dru-
hý zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. 
Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený 
skřítek sršící nápady. Vydejte se s námi do jeho 
světa plného hravosti, humoru a písniček. Pojď-
te s námi za Rákosníčkem.

Strašná nádhera 
One woman show  
Haliny Pawlowské
13. 11. čtvrtek, 19:00, dvorana muzea, předpro-
dej zahajujeme 3. 11. v 16 hodin
Nový zábavný pořad Haliny Pawlowské o tom, 
jak těžké je udržet si formu, když jsi mimo nor-
mu! Aneb Co vždycky zabere na muže! Kome-
diální příběhy o manželství, milencích, jídle 
a showbyznysu. Halina Pawlowská Vám bude 
vyprávět o lásce, lehce o sexu, bude vzpomí-
nat a povídat na dotěrné dotazy. Zvláštní blok 
s názvem Trapné chvilky je věnován trapasům. 

Uslyšíte také vyprávění o jejím muži, rodičích, 
dovolených a o psech. Vše to bude zalito slun-
cem, protože dokud člověk žije, tak je to často 
strašné, ale... NÁDHERA!!!

30. 11. od 10 hodin, náměstí 
TGM, vstup volný 
Velký adventní trh na ná-
městí a ve vestibulu radnice 
Mikulášský jarmark, Miku-
láš s čertem budou nadělovat 
po celý den, živý Betlém 
a v bohatém kulturním pro-
gramu vystoupí Moravskotře-
bováci všech věkových kategorií.
Podrobný program na vloženém listě.

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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Za átek: 20:00–22:00 hodin
9. k

Mo a ská T ebo á
9. k tna 19b
Mo a ská T ebo á

LISTOPAD

Brusinková Party – Dj Tony1.11.

AMUNDSEN Night 8.11.

SCANDALLADIES TRAVESTI SHOW 15.11.

JÄGERMEISTER Night – Dj Pegas22.11.

 official warm up
live: COCOMAN / DR. KARY / MR. ROLL / MESSENJAH a další
djs: WILDA PANDA / BOLDRIK a další

21.11.

METALLICA REVIVAL
AC/DC CZECH REVIVAL
& AFTER PARTY 

14.11.

WOHNOUT / 
& AFTER PARTY 

28.11.

Peach Dance Fever 7.11.

 29.11.

Premiéra nového českého filmu a cestovatelská beseda

Rybářský večírek 
15. 11. 2014 od 19:00 hod. 

Na Písku, živá hudba, tombola, ryby, zábava
Pořádá MO ČRS Moravská Třebová

Každý, kdo někdy projel nejslavnější silnici svě-
ta, je ochoten odpřísáhnout, že se dříve nebo 
později na Route 66 rozhodně vrátí. Stručně 
řečeno – jedna jízda nestačí. Americká šes-
tašedesátka má svoje nepopsatelné kouz-
lo, kterým už takto očarovala miliony lidí 
z celého světa. Lidi nejrůznějších profesí, 
odlišného sociálního  a společenského postave-
ní, barev a vyznání. Jaký je tedy důvod tohoto 
zvláštního fenoménu? Je to touha znovu prožít 
báječné dny “on the road“, opět potkat fantastic-
ké lidi na staré šestašedesátce, objevovat nové 
věci a místa, na která poprvé nezbyl čas? Ane-
bo si jednoduše užít spoustu zábavy během pu-
tování přes Ameriku? Všechny uvedené důvody 
jsou  stoprocentně pravdivé a platné. Proto se 
čeští a slovenští motoristé vydávají znovu dobýt 
Route 66. Vyzbrojeni předchozími zkušenostmi 
si chtějí ověřit, zda je “hlavní ulice Ameriky“ 
stále taková, jakousi ji uchovali ve své paměti. 
Vedeni zkušenou dvojicí, producentem Zdeňkem 

Juráskem a režisérem Tomášem Zindlerem, se 
stávají protagonisty nového celovečerního filmu 

ROUTE 66 REVISITED!, který bohatě zúro-
čuje mnohaleté zkušenosti, kontakty, osobní 
přátelství i významné postavení České aso-
ciace Route 66, v současné době asi nejak-
tivnější  organizace Route 66 mimo území 

Spojených států. Tajemná místa ožívají, stovky 
lidí se dávají do pohybu, zvuk motorů proniká 
hluboko pod kůži a Route 66 vydává nová svě-
dectví. Buďte u toho s námi!
Obec Chornice zve všechny na premiéru no-
vého českého cestovatelského filmu ROUTE 
66 REVISITED!, který bude promítnut v so-
botu  29. listopadu od 16:00 hodin v kulturním 
domě v Chornicích. Po filmové projekci beseda 
s autory filmu. Vstupné je 50 Kč za dospělého, 
děti a studenti 25 Kč. Lístky je možno zakou-
pit v předprodeji v kanceláři obecního úřadu 
v Chornicích, nebo objednat na tel: 461 327 807.  
Více na www.obecchornice.cz

Divadelní soubor J. K. Tyla hledá  
odvážné osobnosti se smyslem pro humor a recesi, 

které by s námi chtěly hrát divadlo pro děti. Přijďte určitě. Těšíme se na Vás☺!
Kontakt: tel.: 776 123 499, e-mail: kacenousek@seznam.cz
Scházíme se každý čtvrtek v 17:00 v muzeu (boční vchod).

Zveme vás na
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Ve dnech 24.–27. 9. se 12 žáků 9. ročníku a čtyři  pedagogové zú-
častnili partnerského pobytu v ZŠ Jozefa Horáka v Banské Štiav-
nici. Po příjezdu do Banské Štiavnice a srdečném přivítání jsme 
se ubytovali na internátě Soukromé hotelové akademie a poté 
jsme si prohlédli starobylé město s krásným historickým náměs-
tím. Průvodci nám byli žáci a učitelé školy. Druhý den jsme do-
poledne navštívili hodiny angličtiny, němčiny, zeměpisu, čtení 
a psaní, prohlédli si školu a besedovali s žáky a učiteli. Potom 
proběhlo florbalové a basketbalové utkání našich a slovenských 
žáků. Abychom lépe zrelaxovali, odešli jsme do městské plovár-
ny a tak trochu si zazávodili. Po obědě ve školní jídelně, mimo-
chodem velmi dobrém, jsme odešli na prohlídku Nového zám-
ku, kde jsme se dověděli hodně o slovenské historii. Večer pro 
nás žáci a učitelé připravili znalostní a jazykovou soutěž a vů-
bec jsme nebyli špatní. Třetí den ráno jsme navštívili workshop 
– tvořivé dílny, kde si žáci společně upekli velmi dobrý tažený 
štrůdl a vyrobili vlastní batikovaný potisk na plátěnou tašku, kte-
rou si přivezli na památku domů. Odpoledne jsme vycestovali 
do nedalekého Sv. Antona na prohlídku zámku. A po večeři byla 
už pro žáky připravena diskotéka, na kterou se celý den těšili. 
Učitelé si mezitím vyměňovali zkušenosti z výuky na svých ško-
lách. Poslední den ráno po snídani na nás čekali slovenští žáci 
s učitelkami, aby nás provedli Geologickým muzeem se spoustou 
minerálů, kamenů, dokonce i od nás z Mor. Třebové. A nastal čas 
rozloučení, který se jako vždy neobešel bez slziček. Sliby další-
ho setkání nebraly konce. „Snad se sem ještě podíváme…,“ znělo 
na rozloučenou. Za dva roky přivítáme štiavnické hosty u nás!

Žáci 9. A, 9. B a učitelé ZŠ Palackého

Poděkování knihovně
V loňském školním roce jsme se každý měsíc zúčast-
ňovali moc zajímavých přednášek v knihovně. Paní 
Mazurová pro nás měla vždy připravena témata, kte-
rá se týkala našich spisovatelů, pohádkových knížek, 
časopisů atd. Ve skupinkách jsme plnili různé úkoly, 
hledali informace v knížkách a nakonec jsme si někte-
ří půjčili spoustu krásných knížek. Chtěli bychom jí 
i celé knihovně za to moc poděkovat a slíbit, že v letoš-
ním školním roce budeme určitě v návštěvách pokra-
čovat.  4. třída a třídní učitelka, ZŠ Kostelní náměstí

Partnerský pobyt  
v Banské Štiavnici

Mateřská škola Piaristická  
slaví 65 let

Zveme všechny přátele, žáky a rodiče bývalé, současné i budoucí na osla-
vu 65. výročí trvání mateřské školy v Piaristické ulici.
Sobota 8. listopadu od 9:30 do 13:00 hod.
Jak pravil autor Malého prince A. Sanint-Exupéry:
„Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málokdo se na to pamatuje“
a proto přijďte zavzpomínat.
Ochutnávka pomazánek a nápojů je zajištěna.               Zve kolektiv školy

Novinky z „Křižovatky“
Stejně jako v letech předešlých je i v letoš-
ním školním roce na naší škole věnována 
péče vycházejícím žákům. Někteří z nich 
ještě nejsou úplně rozhodnuti, jakou profes-
ní cestou se vydají. V této volbě jim může 
pomoci i akce nazvaná Netradiční dny aneb 
Technohrátky. Ta první se uskutečnila 14. říj-
na na Integrované střední škole v Moravské 
Třebové. Tato škola žákům představila své 
studijní obory. Děti měly možnost plnit růz-
né zajímavé úkoly a své vědomosti zúročit ve 
vědomostní soutěži. Žáci naší školy nevyhrá-
li, ale zde získané informace jim mohou být 
k užitku. Další kolo Technohrátek se bude 

konat na konci října na SOU ve Svitavách 
a poté začátkem listopadu na SOU v Lanš-
krouně, naši žáci tam nebudou chybět. Naši 
vycházející žáci se ještě zúčastní exkurzí 
do těchto závodů: Rehau, Pekárny Moravec 
a Evektor Sušice. Firma Rehau letos dokonce 
nabídla rodičům vycházejících žáků zúčastnit 
se společně s nimi plánované exkurze. V na-
bitém programu k volbě povolání nebudou 
chybět ani další aktivity. Mezi ně jistě patří 
schůzka rodičů vycházejících žáků, návštěva 
Burzy škol ve Svitavách na začátku listopadu 
či testování 9. třídy v oblasti obecných stu-
dijních předpokladů.         Vyučující 2. stupně
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Listina z roku 1883 nalezená při re-
staurování v těle varhan byla v roce 
2013 doplněna aktuálními informa-
cemi o životě ve městě    Foto: archív

Správní rada Nadačního fondu pro chrámové varhany dala 
v roce 2013 vyrobit novou schránku na dokumenty o projek-
tu restaurování varhan a další. Slavnostně je vloni v říjnu 
do schránky vložili představitelé města.                     Foto: archív

Akce obnovy varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie zahrnovala jak restaurování kovových píš-
ťal nástroje, tak instalování náhrad původních nekvalitních replik, které byly nástroji namontovány 
za originály rekvírované v průběhu I. světové války.                         Foto: archív

Vážení spoluobčané, sponzoři známí i anonym-
ní, s radostí Vám všem oznamujeme, že pro-
jekt zrestaurování varhanního nástroje v chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním 
náměstí v našem krásném městě se nachýlil do 
svého závěru a po čtyřech letech může být tento 
vzácný nástroj opět uveden do provozu. O prů-
běhu projektu jsme Vás průběžně informovali 
a nyní již nezbývá než všem našim sponzorům 
poděkovat a pozvat Vás všechny na slavnostní 
požehnání, které je stanoveno na den svátku pa-
tronky všech hudebníků svaté Cecílie.
Program slavnosti bude mít dvě části. Tou 
hlavní je slavností mše svatá celebrovaná na-
ším panem biskupem za spolupráce celé řady 
současných i předešlých kněží naší farnosti. Při 
této příležitosti otec biskup Mons. Josef Hrd-
lička náš nástroj slavnostně požehná. Varhany 
již budou celou liturgii svým krásným hlasem 
doprovázet. Druhou částí slavnostního dne 
bude koncert, který umožní varhanám předsta-
vit se ve své plné síle a kráse. Pro tuto slav-
nostní příležitost přijal naše pozvání světově 
známý varhaník, pedagog a organolog Pavel 
Černý, pro něhož je romantická hudba určená 
pro náš nástroj velmi blízká. Podrobněji o inter-
pretovi a skladbě celého koncertu Vás budeme 
informovat v tištěném programu, který každý 
návštěvník koncertu na jeho začátku obdrží. 
A nyní již nezbývá než popřát si krásné zážit-
ky slavnostního setkání a zaposlouchání se do 

Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové

obnoveného hlasu klenotu našeho 
města. Na viděnou na sv. Cecílii.

Správní rada Nadačního fondu

Pavel Černý 
Varhaník, pedagog 
a organolog vystu-
doval varhany na 
pražské konzervatoři 
a AMU. Jako sóli-
sta je často zván ke 
koncertním vystou-
pením. Kromě před-
ních domácích podií 

(Pražské Jaro, FOK, Česká Filharmonie, 
Concentus Moraviae, České kulturní slav-
nosti, Janáčkův Máj, Svatováclavský hu-
dební festival a mnoho dalších) účinkoval 
v různých zemích Evropy, USA, Japonsku, 
Brazílii, Africe a Kubě. Na AMU v Praze 
a JAMU v Brně přednáší varhanní hru, im-
provizaci a organologii a zasedá jako člen 
soutěžních porot. Upozornil na sebe získá-
ním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opa-
vě (1990), Lublani (1992) a na Pražském 
jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny 
prostřednictvím významných kulturních 
organizací. Doma i v zahraničí natáčí na 
CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD na-
hrávky byly oceněny zahraniční kritikou. Je 
tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. 
Při zvláštních příležitostech koncertuje na 
přenosném varhanním positivu neznámého 
českého mistra 18. století, který sám restau-
roval pod odborným vedením v Nizozemí. 
Pavel Černý je uměleckým poradcem var-
hanních festivalů. Jako organolog pracuje 
v odborných komisích při stavbách, restau-
rování a dokumentaci varhan, publikuje od-
borné články a propaguje historické nástro-
je v České republice.

Program slavnostního požehnání varhan v Chrámu Páně Nanebevzetí 
Panny Marie na Kostelním náměstí v Moravské Třebové k příležitosti 

jejich zrestaurování a znovuuvedení do provozu

Sobota 22. 11. 2014
10:00 hod.  slavnostní mše svatá, celebruje světící biskup olomoucké 

arcidiecéze Mons. Josef Hrdlička
15:00 hod.  koncert varhaníka Pavla Černého, na kterém se nástroj 

rozezní ve své plné kráse
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Zpívání nejen s třebovskými školáky připravila Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová    Foto: archív

Hejtman navštívil moravskotřebovskou speciální školu
Speciální základní školu, mateřskou školu a prak-
tickou školu Moravská Třebová navštívil v pátek 
3. října hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický. Prohlédl si učebny i prostory pro ubytování 
žáků a jednal s vedením školy o problémech, kte-
ré je trápí. Ředitelka školy Jitka Kánská hejtma-
novi ukázala nové odborné učebny, novou třídu 
pro děti s poruchami autistického spektra, rehabi-
litační tělocvičnu i dílny, které s pomocí sponzorů 
a z vlastních zdrojů ve škole vybudovali. Hovořili 
spolu také o péči o děti s těžkým mentálním posti-
žením a jejich specifických potřebách. Speciální 
základní škola, mateřská škola a praktická škola 

Moravská Třebová je multifunkčním zařízením 
poskytujícím komplexní služby zdravotně posti-
ženým dětem významné části Pardubického kraje 
v rozsahu od předškolního věku do dospělosti. Ve 

Gymnázium v čase
Kulturní akce Gymnázium v čase, kte-
rou společně uspořádali absolventi, 
současní studenti a učitelé moravsko-
třebovského gymnázia pro veřejnost, se 
opravdu vydařila. Absolventi v sobotu 
20. září zavzpomínali na studentská léta 
na své alma mater, prozradili několik 
studentských perliček i to, kam vedly 
jejich cesty po maturitě. Velkou rados-
tí pro nás byla účast našeho absolventa 
slavného herce Pavla Trávníčka, který 
na zámeckém nádvoří vyprávěl o letech 
prožitých v Moravské Třebové a tehdej-
ší SVVŠ. Přidal také vystoupení se svojí 
partnerkou Monikou Fialkovou. Sou-
časní studenti vystoupili jako herci a re-
citátoři. Celým programem nás provázel 
herec Martin Zouhar, na závěr zazpíva-
la pro moravskotřebovské gymnázium 
Monika Absolonová. Krásný slunečný 
den podtrhl příjemnou atmosféru, která 
na zámku v sobotním odpoledni vlád-
la. Setkání podpořil také starosta Mi-
loš Izák svojí osobní účastí. Za tento 
úžasný den děkuji absolventům Lence 
Juroškové (hlavní spoluorganizátorka), 
Petru Drexlerovi, Jindřichu Prchalovi, 
Miroslavu Žilkovi, Jaroslavu Nislerovi, 
pedagogům Jarmile Kozelkové a Petře 
Burdové (vedení vystoupení žáků ško-
ly), Ireně Štaffové a Michalu Čermáko-
vi (ukázka robotiky na GMT), Přemyslu 
Dvořákovi (historie školy) a Miroslavu 
Landovi (autorské čtení), všem účinku-
jícím žákům a všem skvělým divákům. 
Akce Gymnázium v čase byla jasným 
ukazatelem vztahu ke škole! Těšíme se 
na příště! Fotodokumentaci z akce na-
jdete na www.gmt.cz v sekci Fotogalerie. 

Alena Plocová, ředitelka gymnázia

Provozní doba
Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum 
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý: 
8:30-13:00 Mateřské centrum, katecheze
16:00-18:30 Tvořivé dílny

Středa: 
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum 
Čtvrtek: 
17:00-18:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
Pátek:
16:00-17:30 Broučci - společenství dětí od 4 let 

věku (hry, tvoření apod.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prostory mateřského centra lze pronajmout 
např. na oslavu narozenin vašich dětí (pro děti max. 
do 4 let věku). Prostory přízemí fary včetně komplet-
ně vybavené kuchyně lze pronajmout k rodinným 
oslavám (max. 30 osob). Info na tel. 736 609 318.

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

škole byla v loni rekonstruována kotelna za 2,1 
milionu korun a už dříve v rámci projektu úspor 
energie zateplena část budovy a vyměněna část 
oken.         (zr)

Třebovské zpívání

„…a přece se točí...; hurá jede…“

Dne 25. 9. se uskutečnil ve Speciální ZŠ, MŠ 
a PrŠ Moravská Třebová již podruhé projekt 
s názvem Třebovské zpívání. Opět jsme po-
zvali studenty Praktické školy dvouleté Pardu-
bice a Praktické školy dvouleté Žamberk. Žáci 
obou škol se dostavili v hojném počtu a s při-
praveným programem. Po přivítání a promít-
nutí filmu o moravskotřebovském zámku za-
čalo samotné zpívání. Připravená vystoupení 
jednotlivých škol byla velmi zdařilá a všichni 
zúčastnění zpívali s velikým zápalem. Po vý-

borném obědě jsme se za odměnu vydali na 
zámek do alchymistické laboratoře. Všichni 
obdivovali nejen tuto expozici, ale i pěkný 
vzhled celého zámku. Bohužel vyhrazený čas 
velmi rychle utekl a my jsme se na zámeckém 
nádvoří museli rozloučit. Všichni doufáme, 
že se v Moravské Třebové sejdeme příští rok 
znovu. Městu Moravská Třebová děkujeme za 
finanční podporu tohoto projektu.

Simona Chadimová, učitelka Praktické školy 
dvouleté Moravská Třebová

Tato slova se ozývala 7., 15. a 21. října 2014 z úst 
žáků pátých tříd II. ZŠ Palackého v gymnáziu 
v Moravské Třebové. Učitelé fyziky a informati-
ky si pro žáky připravili oživování robotů pomocí 
počítače či solárního panelu. Tříčlenné žákov-
ské týmy sestavovaly autíčko, kolotoč, zdvihač, 
blikačku, větráček, vrtulník a vlastní roboty dle 
své fantasie ze stavebnic Fischertechnik. Žáci 
oživovali autíčka, větráčky, vrtule pomocí solár-
ních panelů. Na noteboocích v programu ROBO-
Pro tvořili žáci jednoduché programy, např. se-

stavili kolotoč a poté jej oživili pomocí příkazů 
(3 sekundy se roztoč vpravo, potom na 1 sekundu 
zastav a 5 sekund se toč vlevo). Další tým dokázal 
pomocí sestaveného programu rozpohybovat au-
tíčko (2 sekundy se toč dokola, potom se rozjeď 
vpřed, zatoč doleva, pokračuj vpřed a zatoč do-
prava). Výsledky malých konstruktérů a progra-
mátorů byly zdokumentovány a uloženy na CD. 
Tři projektové dny na gymnáziu proběhly díky 
dotaci města Moravská Třebová.

Irena Štaffová a Michal Čermák



strana 11 / listopad 2014Z 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 ÁAktuality

Zpívání nejen s třebovskými školáky připravila Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová    Foto: archív

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 3. 11. 
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 
hod. Letošní poslední svoz seniorů za účelem 
návštěvy hřbitova se uskuteční druhou středu 
v měsíci, tedy 12. 11. Odjezd ve 14:00 hod. 
ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Pří-
padné dotazy rádi zodpovíme na tel: 739 002 
744 p. Bojanovský. Půjčovna zdravotních 
a kompenzačních pomůcek je v provozu každý 
pracovní den od 7:00-15:30 hod. v ul. Svitav-
ské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Vašá-
ková, tel. 734 797 498
Dny Charity
30. 9. v 18:00 hod. byla sloužena mše za cha-
ritní dílo v klášterním kostele. 1. 10. od 16:30 
hod. proběhla v ZUŠ Moravská Třebová před-
náška pro ty, kdo měli zájem o téma pěstoun-
ské péče. Jednalo se o první přednášku v tomto 
směru. Byla zaměřena na rozdíl mezi uplatně-
ním dětí, které vyrůstají v ústavní péči nebo 
v náhradní rodinné péči. Bylo to velmi zají-
mavé a je jasně vidět jak je podpora pěstoun-
ské péče potřebná. O další přednášce budeme 
včas informovat. Hlavním a závěrečným dnem 
oslav byl 2. říjen. Dopoledne přišli zájemci na 
Den otevřených dveří a odpoledne jsme se se-
tkali se všemi, kteří se účastnili Zahradní slav-
nosti. Celá akce se nesla ve velice příjemném 
duchu. V nabídce byl guláš, který dostali ná-
vštěvníci zdarma, případně za dobrovolný po-
platek. K pití bylo na výběr pito, čaj a punč. 
K dispozici byl stánek s výrobky klientů, kde 
speciálně pro tuto příležitost napekli linecká 
kolečka a šátečky. Všichni měli možnost vy-
slechnout autorské dílo Requiem za Mago-
ra, violoncellisty Josefa Klíče. Bylo to velmi 
krásné a děkujeme za příjemný kulturní záži-
tek. Celou akci zakončilo vystoupení Cirkusu 
Paciento, do kterého se zapojili jak klienti, tak 
zaměstnanci Charity. Pro klienty to byl neopa-
kovatelný zážitek a i publikum vypadalo spo-
kojeně. Velký úspěch slavily i balonky, které 
si děti odnesly. 
Burza filantropie
I letos jsme se díky podpoře donátorů probo-
jovali se svým projektem Pec pro dobrou věc 
na veřejnou prezentaci, která se konala 15. 10. 
v Litomyšli. Projekt získal finanční podporu 
ve výši 52 000 Kč, technologickou podporu 
a ještě jsme získali zákazníky na odběr na-
šich krásných výrobků. Těší nás, zájem firem 
o práci neziskového sektoru. Velkým uznáním 
naší práce je podpora 3 firem přímo z Mo-
ravské Třebové. Děkujeme za podporu všem 
sponzorům.
Svatomartinské veselí proběhne dne 12. 
11. v sále Na Písku od 13:00 hodin. Jedná se 
o další ročník akce, která je určena pro klienty 
se zdravotním postižením z našeho a dalších 
zpřátelených zařízení. Záštitu nad akcí převzal 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 
Další informace a kontakty najdete na našich 
internetových stránkách: www.mtrebova.cha-
rita.cz, facebooku či v zařízeních DS Dome-
ček a STD Ulita, SAS Šance pro rodinu a CPP 
Cesta v ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Svatého Martina na bílém koni 
přejí všem zaměstnanci OCHMT

Jak jsme sázeli stromky pro mír

Exkurze, projektové dny – formy výuky v GMT

V polovině září nám paní učitelka řekla, že 
byla naše třída vybrána na sázení stromků 
v rámci mezinárodního projektu Zasaď strom 
pro mír. Ve středu 24. 9. jsme přišli do školy 
v pracovním oblečení. Vyzvedli jsme si rýče 
a odebrali jsme se na místo po bývalé cihelně 
v Zahradnické ulici. Rozdělili jsme se do šesti 

Gymnázium Moravská Třebová v rámci reali-
zace projektu ESF Spojení teorie s praxí v pří-
rodovědných předmětech zařazuje do výuky 
exkurze a projektové dny. V měsíci září si žáci 
kvarty vyzkoušeli role herců, kameramanů, 
scénáristů během exkurze Základy natáčení 
a workshop. Vytvořili pět krátkých videokli-
pů, které si můžete prohlédnout na webových 
stránkách školy v sekci Projekty. Dále žáci 
septimy navštívili třináct lokalit SZ Čech. Nej-
větší ohlas zaznamenala prohlídka hnědouhel-
ného dolu v Mostě a tepelné elektrárny v Tuši-
micích. Naši nejmladší žáci primy a sekundy 

vyhledávali odpovědi na připravené otázky 
z techniky ve vybraných expozicích Národního 
technického muzea v Praze. Sextáni se v pra-
xi seznámili s principem činnosti Přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. 
Během projektového dne Zahrada je hra se sex-
táni stali hlavními aktéry zvelebování prostor 
školního dvorku, kde vysazovali jehličnany 
a další okrasné dřeviny. V měsíci říjnu žáci sex-
ty navštívili strojírenské podniky IVECO BUS 
a SOR Libchavy v Pardubickém kraji a Muze-
um českého karosářství ve Vysokém Mýtě.

Irena Štaffová, koordinátorka projektu 

Páťáci ze základní školy v ulici Palackého 
v rámci projektu Zasaď strom pro mír vysadili 
šest stromů, všechno listnáče        Foto: archív

Pozvánka – Škola 
nanečisto I.

KDY: čtvrtek 20. listopadu 15:00-17:00 hod.
15:00-15:30 hod. setkání dětí ve výtvarné dílně
15:35-16:30 hod. výuka českého jazyka, mate-
matiky, anglického jazyka (15minutové bloky 
s přestávkami)
16:35-17:00 hod. sportovní soutěže v tělocvičně
Prosíme o přezůvky pro děti.
KDE: Základní škola Moravská Třebová, Kos-
telní nám. 21.      Těší se na Vás učitelé I. stupně

skupinek. Každá skupinka vykopala jámu pro 
svůj stromek. Šlo to těžce, protože půda byla 
hodně kamenitá. Byli jsme překvapeni, kolik 
jsme při kopání našli odpadků, například kra-
bici od mléka, staré nádobí apod. Divili jsme 
se, jak jsou lidé nepořádní. Pak jsme zasadili 
náš strom – jasan. Ostatní skupinky sázely lípy, 
javor a dub. Celkem jsme zasadili šest stromů. 
Nakonec jsme si rozdělili služby na zalévání. 
Zalévat chodíme i o víkendu, aby naše stromky 
měly dostatek vody a neuschly. Stromky uděla-
ly radost nejenom nám, ale snad potěší i ostat-
ní obyvatele našeho města. Doufáme, že se na 
jaře všechny zazelenají a dožijí se mnoha let.

Daniela Tůmová, 5. A ZŠ Palackého

Římskokatolická 
farnost 

Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3
571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 316 350
www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: 
P. Šebestián Pavel Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová

Bohoslužby klášterní kostel
Po    9 hod. 
Út  18 hod.
St  18 hod.
Čt  18 hod.
Pá  18 hod.
So  18 hod.
Ne  11 hod.

Bohoslužby farní kostel
Ne    8 hod.

V neděli 2. 11. bude kromě dopoledních 
mší sv. také Dušičková mše sv. v 16 hod. 
ve hřbitovním kostele Povýšení sv. kříže.
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1.-28. 11. Hliněný podzim očima dětí – kera-
mická dílna v kombinaci s lezením na umělé stě-
ně pro třídní kolektivy, od 8:00 do 12:00 hod. 
v DDM. Objednávka programu telefonicky, více 
v propozicích
2. 11. Den leváků na ledě – akce 
pro děti i dospělé od 13:00-14:30 
hod. na zimním stadionu. Při-
praveny jsou zábavné soutěže 
s odměnami. Přijďte si vyzkou-
šet zdánlivě lehké úkoly. Těší se 
na Vás pořadatelé akce, DDM, 
Technické služby města a Zdra-
vé město Mor.Třebová
12. 11. Florbal – soutěž IV. kate-
gorie chlapců od 14:00 hod. v tě-
locvičně gymnázia
13. 11. Florbal – soutěž III. ka-
tegorie dívek od 14:00 hod. v tě-
locvičně gymnázia
19. 11. Okresní kolo ve Florba-
le – soutěž III. kategorie dívek 
od 9:00 hod. v tělocvičně gym-
názia
20. 11. Florbal – soutěž IV. kate-
gorie dívek od 14:00 hod. v tělo-
cvičně gymnázia
24. 11. Ježíškovská pošta pro 
MŠ, ZŠ a veřejnost, zahájení. 
Napište opět letos Ježíškovi své 
vánoční přání a vhoďte ho do 
speciálně označené schránky. 
V MŠ pak proběhne předání 
orazítkovaných a přečtených 
dopisů dětem za přítomnosti 
nebeského posla, malého an-
dílka. Na tuto akci navazuje 
v prosinci akce Ježíšek dětem 
a pro děti.
26. 11. Okresní kolo ve Florba-
le – soutěž IV. kategorie dívek od 
9:00 hod. v tělocvičně gymnázia
27. 11. Florbal – soutěž III. kate-
gorie chlapců od 14:00 hod. v tě-
locvičně gymnázia
28. 11. Krása podzimu – uzávěrka výtvarné 
soutěže pro MŠ a ZŠ
28. 11. Adventní svícen – akce pro veřejnost od 
15:00 do 16:30 hod. v DDM. S sebou přezůvky, 
4 svíčky, nůžky na stříhání větviček (nožík), 30 
Kč, případná přízdoba a mašle. Přírodní materiál 
bude k dispozici v DDM. Předškoláci v dopro-
vodu rodičů
28. 11. Ukončení materiální sbírky pro Zelené 
Vendolí – poslední možnost odevzdání materiá-
lu a krmení pro záchrannou stanici a psí útulek. 
Sběr pro veřejnost – DDM od 15:30 do 17:00 
hod. Zelené Vendolí děkuje všem, kteří se sbírky 
zúčastnili.

V průběhu měsíce listopadu nabízíme zábavně 
vzdělávací programy. Akce jsou převážně ven-
kovního charakteru:
Ze života koní pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a školní 
družiny – vše o koních s možností her a soutě-
ží a opékáním. Zábavně vzdělávací program pro 
MŠ a ZŠ na koňské téma spojený s ježděním 
a péčí o koně doplněný zábavnými soutěžními 

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

 Dům dětí a mládeže

stanovišti v areálu JK Útěchov.
Houboví skřítci pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a škol-
ní družiny – zábavné soutěžení na téma houby 
v přírodě

Tady jsem doma pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a škol-
ní družiny – zábavně vzdělávací program o po-
věstech Moravskotřebovska a okolí
Strašidla a bubáci pro MŠ a školní družiny – 
soutěže o strašidlech pro děti 

Okénko ZUŠ

Víly a les pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a školní druži-
ny – zábavná a současně vzdělávací přírodověd-
ná stezka plná úkolů týkajících se života v příro-
dě, stromů a tajemných lesních, lučních a dalších 
víl. Podrobnosti v propozicích. MŠ a ZŠ žádáme 
o včasné telefonické nahlášení účasti. 
Na tyto akce je možné se individuálně tele-
fonicky nahlásit na čísle 461 316 786 nebo 
731 151 790 u paní Švestkové.

Připravujeme v prosinci
7. 12. Mikulášský karneval – 
tradiční akce pro rodiče s dětmi 
od 14:00 hod. ve dvoraně muzea, 
na programu opět vyhodnoce-
ní masek, doprovodný program 
kroužků DDM, tombola a příchod 
sv. Mikuláše s nebeským i pe-
kelným doprovodem, diskotéka. 
Předpokládaný konec v 16:00 
hod. Akce ve spolupráci s Kultur-
ními službami a Zdravým městem 
v Mor. Třebové. 

Poděkování
 Děkujeme manželům Horáko-
vým z Dlouhé Loučky a dětem 
Základní školy v Kunčině za 
říjnovou materiální podporu 
Zeleného Vendolí.

Zájmové kroužky DDM
V letošním roce jsme nabídli přes 
osmdesát kroužků a z toho se 
jich padesát otevřelo. Dalo by se 
říci, že každé dítě v našem městě 
musí alespoň jeden navštěvovat. 
Opak je pravdou. Podle přihlášek 
víme, že je řada dětí, které mají 
až tři kroužky a jejich volný čas 
je naplněn nejen sportovními, ale 
i vzdělávacími aktivitami. Je tedy 
na místě se ptát, co můžeme udě-
lat pro ty, kteří svůj volný čas vy-
plnit neumí. Na našich webových 
stránkách jsme pro Vás připravili 
dotazníky, které by nám měli po-
moci zaměřit se na činnosti, které 
Vám chybí. Zároveň budeme rádi, 
pokud za námi přijdete s nabíd-
kou lektorování nových zájmo-

vých činnosti pro děti i dospělé. Jsme rádi, že 
jsme v letošní nabídce mohli oslovit nejen děti 
ZŠ, ale i ty nejmenší a dospělé. Kroužky již pra-
cují, ale pokud máte o některý z nich ještě zájem, 
přijďte na jejich schůzku.

Po úvodních měsících školního roku se nám 
přiblížil měsíc listopad. Jak bylo předeslá-
no již v říjnovém článku, i letošní školní rok 
je pro naši školu rokem soutěžním. Nejen 
z tohoto důvodu si studenti již od samého 
počátku školního roku pilně připravují svůj 
repertoár. Velice rádi bychom Vás pozvali 
na listopadové Podvečery s múzami, kde se 
budou naši žáci prezentovat a které proběh-
nou 6. a 20. listopadu od 17:30 hodin v ko-
morním sále ZUŠ. I přes skutečnost, že by se 
přípravy protknuté vánoční tematikou mohly 
zdát poněkud předčasné, v Základní umělec-

ké škole v Moravské Třebové jsou již v pl-
ném proudu. Všechny studijní obory již nyní 
připravují svůj vánoční program, který bude 
možné částečně zhlédnout jak 4. a 11. pro-
since na Podvečerech s múzami, tak zejména 
17. a 18. prosince, kdy se uskuteční Vánoční 
večery. Podrobněji Vás o těchto chystaných 
událostech budeme informovat v úvodu pro-
since. Věříme, že i tentokrát si z následující 
nabídky akcí Základní umělecké školy v Mo-
ravské Třebové vyberete, a těšíme se na se-
tkání s Vámi.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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Hravý architekt 2014 
Naše třída 5. C se vydala 23. 9. do hlavního měs-
ta Prahy. Nebyl to ledajaký výlet. Měli jsme tu 
čest reprezentovat Moravskou Třebovou na Me-
zinárodně výtvarně-architektonickém projek-
tu pro děti 4. a 5. tříd základních škol. Naším 
úkolem bylo výtvarně ztvárnit architektonické 
prvky, které najdeme na budovách našeho měs-
ta. Bylo vybráno šest zdařilých prací, které nás 
reprezentují v prostorách Jiřského kláštera na 
Pražském hradě (Barbora Růžičková - Kašna na 
nádvoří zámku, Fantastická maska na klenáku 
průjezdu přízemí věže zámku, vstupní věž do 
zámku, Veronika Růžičková - Hermovka hlav-
ního portálu Městského muzea, Veronika Sulo-
vá - Kašna na nádvoří zámku, Lucie Kolaříková 
- Fantastická maska na klenáku průjezdu příze-
mí věže zámku, Anna Gerišerová - Půlválcový 
arkýř měšťanského domu, Jakub Dostál - Kaš-
na na nádvoří zámku). Na Pražském hradě, kam 
jsme přišli přes Václavské náměstí, Staroměst-
ské náměstí i Karlův most, pro nás byla připra-
vena spousta věcí. Začali jsme malou svačinkou 
a drobnými dárky pro každého z nás. Potom se 
nás ujali architekti, kteří s námi procházeli pro-
story Pražského hradu a také nás vzali ven do 
Jižních zahrad, kde jsme se kochali vyhlídkou na 
krásnou Prahu. Zábava byla i v ateliéru, kde nám 
pustili animovaný film Jak člověk k architektu-
ře přišel, a dali nám k dispozici krabice, plátna 
či modelářskou hlínu a my mohli rozvíjet naši 
architektonickou fantazii dále. Zážitkem pro nás 
nebyly jen památky, ale také cesta metrem či vla-
kem i s přestupnou stanicí. Nejeden z nás takhle 
cestoval poprvé. Nevynechali jsme ani slíbený 
Mc Donald´s. Děkujeme paní učitelce a paní asi-
stentce a obětavým maminkám, bez kterých by-
chom cestovat nemohli. Je úžasné dostat se tak 
daleko, třeba až na Pražský hrad.

Žáci z 5. C ZŠ Palackého

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.-30. 11. Výprodej knih
Celý měsíc listopad si můžete zakoupit ve vý-
prodeji nově vyřazené knihy s různou témati-
kou. Jednotná cena je 5 Kč za knihu.
1.-30. 11. Mě zajímá… náboženství
Zajímá Vás, co mají společného judaismus, 
křesťanství, islám a buddhismus? Přijďte si vy-
brat některou z knih na téma náboženství. Listo-
padem nás provází kategorie 2.
15. 10.-30. 11. Krása malovaná voskem – Da-
nuše Navrátilová
Výstava moravskotřebovské rodačky Danuše 
Navrátilové, která se malování voskem věnuje 
již několik let. Přijďte si její tvorbu prohléd-
nout: po-čt: 9:00-17:00 hod., so: 9:00-12:00 
hod.
18. 11. Den poezie
Znáte verše Bohumila Hrabala? Kdo byl Jiří 
Kolář? Víte, že od udělení Nobelovy ceny za 
literaturu Jaroslavu Seifertovi uplynulo již tři-
cet let? U příležitosti Dne poezie, který letos 
připadá na neděli 16. 11., si přijďte v úterý pro 
básničku.
Studentské týdny 
17. 11. Svoboda 25 let po revoluci
V tento den si připomeneme 25 let od sametové 
revoluce. Připravili jsme knihy a časopisy s té-
matem sametové revoluce a doby kolem 17. lis-
topadu 1989.
18. 11. Jak se učit celý život
Jak a kdy se učit, jak pomoci dětem zvládat svět 
vzdělávání, jak rozšířit svoji mozkovou kapa-
citu a víc si pamatovat? Nejen na tyto otázky 
odpoví lektorka Pavla Konečná. Přednáška se 
uskuteční v úterý 18. 11. v 17:30 hodin v sále 
sociálních služeb.
Knihovna dětem
1. 11. 2014-21. 3. 2015 Sběr vlny
Pokud máte doma nepotřebnou vlnu, přineste 
ji do knihovny. Materiál, který bude předán do 
Sociálních služeb města Moravská Třebová vy-
užijí jejich klienti pro tkaní koberců. Děkujeme!
Čtení na pokračování
Středa 5., 12., 19. 11. čteme ve 14:00 hod. kli-
entům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří 
mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na 
dětském oddělení knihovny.
Tvořivé středy 
  5. 11. Letadlo
12. 11. Dráček
19. 11. Mlýn
26. 11. Záložka do knížky (9:00-17:00 hod.)

Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení 
MěK
1. 10.-30. 11. Inspirace podzimem 
Na dětském oddělení vystavujeme výtvarné 
práce žáků 5.-9. třídy I. ZŠ Moravská Třebová 
pod vedením M. Duží-Mazánkové. Kolektivy 
i jednotlivci vytvořili kresby, malby i koláže na 
téma podzim. 
1.-30. 11. Letadla, letadýlka ….
Výstava modelů letadel z 2. světové války.
Kamarádka knihovna 
Městská knihovna se opět zapojila do 5. ročníku 
soutěže o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka 
knihovna 2014. Děti nás mohou podpořit vypl-
něním komiksového formuláře, který je k dis-
pozici na dětském oddělení od 1. října 2014. Za 
každý vyplněný formulář odevzdaný do 10. 12. 
2014 dostanou děti drobnou odměnu. 
4., 11., 18., 25. 11. Odpoledne s babičkou
Čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének 
a mnoho dalších jiných činností. Vede Věra 
Nápravníková a Slavěna Miklošová. Začátek 
v 15:00 hodin na dětském oddělení.
24. 11. Turnajové odpoledne – Pexetrio – (stá-
ty a jejich symboly) 
Začínáme v 15 hodin na dětském oddělení. Děti, 
které si chtějí zahrát se musí předem přihlásit. 
Nejlepší hráče odměníme! 
29. 11.-24. 12. Adventní kalendář
Každý den čeká na prvního dětského návštěv-
níka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo 1 
časopis drobný dárek z adventního kalendáře.
Šikovné děti mezi námi
10. 11. Maska ve 14:30 hod. budeme tvořit 
s Adélou Hanusovou
29. 11. Den pro dětskou knihu
- čerti a čertice – výtvarná dílna pro rodiče a děti
- ukončení soutěže Lovci perel
Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové děkuje Kulturním službám měs-
ta, divadelnímu souboru J. K. Tyla, ZUŠ (J. Ča-
dílkové a jejím žákům), členům Klubu českých 
turistů a Městské policii Mor. Třebová za spolu-
práci při pořádání lampionového průvodu, kte-
rého se zúčastnilo 258 občanů města.

Velmi děkujeme všem našim čtenářům, kteří 
vyjádřili svůj názor v průzkumu spokojenosti. 
O výsledcích Vás budeme informovat po zpra-
cování. Ti, kteří ještě nestihli dotazník ode-
vzdat, mají možnost tak učinit do 8. 11. 2014.

Podzimní výstava ovoce a zeleniny – vyhlášení 
výsledků soutěže Rozkvetlé město

Stalo se již tradicí, 
že členové místní 
organizace ZO ČZS 

připravují podzimní výstavu ovoce a zeleniny. 
Členové a členky výboru této organizace pod aran-
žérským vedením Lukáše Kadlece pečlivě přichys-
tali celou expozici, do které bylo věnováno celkem 
212 vzorků ovoce a 24 vzorků zeleniny. Výpěstky 
věnovali pěstitelé z oblasti Moravskotřebovska. 
Celá výstava byla nápaditě doplněna půvabnými 
tematickými malůvkami dětí a výrobky s podzim-

ní tematikou. Výstavu zhlédlo téměř 900 návštěv-
níků nejen z Moravské Třebové, ale také z Lanš-
krounska, Poličska, Litomyšlska a Svitavska. Na 
výstavě bylo možné také zakoupit výrobky z dílny 
speciální základní školy a z Andělského obchůdku 
Oblastní charity Moravská Třebová. Výstavu za-
hájil předseda ZO ČZS MT Zdeněk Kadlec, přiví-
tal starostu města Miloše Izáka, předsedu ÚS ČZS 
Svitavy Jaroslava Navrátila a ostatní přítomné. Pro 
slavnostní zahájení připravila Alexandra Vrátilová 
s kolegyní ze základní umělecké školy hudební 

zážitek. Součástí zahájení bylo také vyhlášení vý-
sledků soutěže Rozkvetlé město. V letošním roce 
bylo hodnoceno169 fotografií. Vyhodnoceno bylo 
17 nejhezčích rozkvetlých objektů. Starosta měs-
ta Miloš Izák předal vítězům ceny, které věnovalo 
Zdravé město Moravská Třebová. Děkuji všem, 
kteří se jakkoli podíleli svou prací na celém průbě-
hu výstavy i soutěže Rozkvetlé město, hlavně pak 
Zdeňku Kadlecovi, který soutěži věnoval velkou 
část svého volného času.     Lišková Ludmila,

koordinátorka Zdravého města 

26. 11. Vánoční bazar
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných 
výrobků (perníčky, vánoční ozdoby, šper-
ky, drhané, šité, vyšívané, pletené, háčko-
vané, drátkované, batikované, malované 

a jiné výrobky). Akce pro-
běhne v půjčovní 

době knihovny. 
Možnost náku-
pu originálního 

dárku!
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Motokárová sezóna končí, zimní příprava začíná
vodů (6x MČR, 2x KC, 1x Moravský pohár). 
Ve všech šesti závodech MČR skončil shodně 
na velmi pěkném druhém místě, což mu vyneslo 
také 2. místo v celkovém hodnocení MČR. Pro 
příští rok patnáctiletý Zdeněk přechází už do se-
niorské kategorie Rotax Max, která se liší sil-
nějším motorem a o cca 20 kg vyšším váhovým 
limitem (166 kg jezdec vč. vybavení s motoká-
rou). Tuto třídu si poprvé vyzkoušel již na závo-
dech KC v Chebu a k překvapení všech obsadil 
výbornou stříbrnou příčku. V příští sezóně bude 
stejně jako letos závodit v rámci MČR v týmu 
CRG. Bude mít k dispozici poprvé úplně novou 
motokáru. Tak uvidíme, jak se mezi ostřílenými 

seniory prosadí. Protože však nic neponechá-
vá náhodě, již v říjnu začíná s intenzivní zimní 
přípravou, většinou na kryté dráze v Bratislavě. 
Zúčastní se seriálu šesti vytrvalostních závodů 
(3 jezdci, 3 hodiny), kde byl osloven týmem vi-
cemistra MČR v kategorii KZ2 Zdeňkem Gró-
manem. Dále je pro letošní zimu nově vypsán 
3dílný seriál Moravský pohár a tradičně jako 
každý rok Vánoční cena Olomouce a Memori-
ál Petra Křižana. Dohromady tohoto závodní-
ka čeká v zimě 11 závodů. Popřejme všem tře-
bovským jezdcům do zimní sezóny hodně štěstí 
a také chuť do zimního trénování a přípravy na 
sezónu 2015.                   AkMT

Sport v listopadu
Fotbal
1. 11.  14:00 Dorost - Horní Jelení
 10:00 Žáci st., ml. - Lanškroun
2. 11.  14:00 A muži - Chrudim B

Hokej
KLM (12 účastníků, dvoukolově, play -off)
2. 11. 17:00 HC Slovan - HC Choceň
12. 11. 19:00 HC Slovan - HC Č. Tře-
bová
19. 11. 19:00 HC Slovan - ZH Pardubi-
ce

KLJ (6 účastníků, čtyřkolově, play-off)
7. 11. HC Slovan - HC Litomyšl
15. 11. HC Slovan - HC Choceň
29. 11. HC Slovan - HC Polička

KLD (4 účastníci - skupina Východ)
2. 11. HC Slovan - HC Choceň
14. 11. HC Slovan - HC Litomyšl
21. 11. HC Slovan - TJ Lanškroun
30. 11. HC Slovan - HC Polička 

KLŽ (10 účastníků) - starší, mladší
15. 11. HC Slovan - HC Litomyšl
29. 11. HC Slovan - HC Č. Třebová

Stolní tenis
DM
22. 11.   9:00 Slovan A - Borová B
 13:30 Slovan A - Litomyšl A   (mt)

Atletické víceboje ukončily úspěšný atletický rok
Moravskotřebovská atletika zaznamenala v roce 
2014 velký posun vpřed. Třetí rok působení muž-
ského týmu v II. lize byl bezproblémový (4. místo 
ve skupině a potvrzení pokračující příslušnosti). 
Nově vytvořené družstvo atletek AKMT bylo pro 
své soupeře překvapením a svým 6. místem v dru-
holigové skupině (z 8 účastníků) si také děvčata 
pojistila účast pro příští rok. Kromě těchto nepo-
chybných úspěchů zdobí třebovské atlety ještě ten 

největší – na MČR jejich štafeta 4 x 400m doběhla 
na 4. místě. Spokojenost se promítla do závěrečné 
akce atletického roku, jíž byl už 12. ročník stále 
oblíbenějších Atletických vícebojů. Pozvánku při-
jala kromě domácích sportovců plejáda předních 
českých atletů – vícebojařů, včetně Pavla Baara. 
Nechyběla ani Nikola Pařilová, která na tomto sta-
dionu vyrostla. Prostor atletického stadionu II. ZŠ 
v ul. Palackého šuměl od ranní osmé hodiny ce-

Všichni tři třebovští jezdci se zúčastnili po-
sledního závodu letošní motokárové sezóny ve 
dnech 17.-19. 10. v Chebu. Mohli tak začít re-
kapitulovat své úspěchy: Libor Blaha v seriálu 
Karting Cup (KC), pořádaný moravskotřebov-
ským autoklubem skončil na krásném druhém 
místě v kategorii KZ2 Registrace. Ondra Šíp ve 
stejném seriálu odjel kvůli zranění jen čtyři zá-
vody ze šesti. Ve své kategorii Rotax Junior jel 
dobře, škoda jen, že v tomto roce byl mezi re-
gistrovanými závodníky většinou sám. Zdeněk 
Ošťádal tuto sezónu poprvé startoval v rámci 
Mistrovství ČR v pohárové třídě Rotax Junior 
125 Max. V letošní sezóně odjel celkem 9 zá-

Futsalisté Šakalí hněv zahajují novou sezónu

Volejbalistky po 
podzimu třetí

Moravskotřebovké volejbalistky ukončily 
podzimní část krajského přeboru KP II. Par-
dubického kraje na 3. příčce za Českou Tře-
bovou a Lanškrounem C. S lanškrounskými 
ženami vybojovaly naše hráčky shodný vý-
sledek s 9 výhrami a 5 prohrami, a dokonce 
i v osobním zápase hrály rovnocenně 2:3, 
3:2. V celkovém součtu bodů ovšem zaosta-
ly o 5 bodů vlivem častějších tie-breakových 
zápasů na naší straně. „Chci zejména podě-
kovat juniorským hráčkám. Těžko někoho vy-
zdvihovat, ale pravidelně za družstvo žen na-
stupovaly Nikola Greplová, Danča Mašková 
a Marta Školařová, a nutno říct, že se v kon-
kurenci věkově zkušenějších soupeřek neztra-
tily,“ říká vedoucí družstva Dáša Netolická. 
Soutěž pokračuje v prvním květnovém víken-
du a ambicí ženského družstva je udržet me-
dailovou příčku. Soupiska: Kája Maděrová, 
Monika Šařecová, Míša Garguláková, Anna 
Cvrkalová, Kamila Šimonová, Adéla Kobel-
ková, Dáša Netolická, Marta Školařová, Iva 
Podhorná, Eva Šařecová, Martina Továrková, 
Tereza Hájková, Daniela Mašková, Marti-
na Říkovská, Nikola Greplová. Poděkování 
za podporu patří městu Moravská Třebová 
a ostatním sponzorům.                                (dg)

lých 12 hodin. Během jediného dne v devatenácti 
kategoriích a kláních se ve 116 disciplínách (při-
způsobených věku) zúčastnilo půldruhé stovky at-
letů. Zatímco nejmladší závodníci soupeřili pouze 
v hodu míčkem a běhu, starší děti už čekaly mi-
nimálně čtyři disciplíny. Nechyběly samozřejmě 
ani kategorie dospělých. Kromě profesionálů se 
mohli zúčastnit i amatéři a sportovci jiných odvět-
ví a poměřit své síly s těmi nejlepšími. Hvězdami 
mítinku byli úspěšní čeští reprezentanti – deseti-
bojař Pavel Baar, Martin Handl a další.
Nejhodnotnějším výkonem byl skok vysoký 
v podání Martina Heindla (209 cm) znamenající 
nový rekord moravskotřebovského stadionu. Za 
zmínku stojí i povýšení bodů celkového vítěze 
Pavla Baara (7055). Domácí atletka N. Pařilová 
nezklamala, ozdobou byli všichni domácí druho-
ligoví atleti i atletky.                                          (mt)

Volejbalová 
přípravka začíná

Majka a Richard Adamovi v uplynulých třech le-
tech dovedli moravskotřebovské kadetky a poslé-
ze juniorky až do extraligové soutěže. Po odchodu 
děvčat na školy to znamenalo konec, třebaže mno-
hé nadějné volejbalistky válčí dál za ženský tým 
VK Slovan. „Byla to velká výzva začít znovu, od 
začátku. Prožívat se svěřenkyněmi první nečekaná 
vítězství, být svědky jejich výkonnostního růstu,“ 
prozradila trenérka. Od slov k činům nebylo dale-
ko. Volejbalová přípravka Moravské Třebové má 
za sebou první vystoupení, a to v krajské soutěži 
Olomouckého kraje, jíž se účastní 16 kvalitních 
družstev. Kvalifikace proběhla začátkem října 
v olomoucké hale UP, kde děvčata poprvé zkusi-
la velký šestkový volejbal. Následoval turnaj ve 
volejbalovém Prostějově. „Mladé sportovkyně si 
vedly nečekaně dobře, což je dobré znamení,“ po-
tvrdil trenér. Vám ostatním adresuje úspěšná tre-
nérská dvojice (dvojnásobné sportovní osobnosti 
města) pozvánku do svých řad. „Pokud chcete po-
znávat jiná města, nebo jen zkusit tento kolektivní 
sport, přijďte mezi nás. Trénujeme 3 dny v týdnu 
na hale gymnázia vždy od 16:00 hod., uvítáme 
rádi hráčky všech věkových kategorií.“

Majka a Richard Adamovi

Již pátou sezónu budou Moravskou Třebovou kro-
mě úspěšných fotbalistů reprezentovat také futsa-
listé. Tedy ti, kteří vždy přes zimu vymění hřiště za 
tělocvičny, aby byli úspěšní v tomto stále oblíbe-
nějším sportu. „Šakalí smečka“ tvořená domácími 
fotbalisty a doplněná z okolních vesnic nemíní ani 
letos prodat „svou kůži lacino“. Loni v krajském 
přeboru Pardubického kraje skončili na 4. místě, 
poté se výrazně prezentovali v Celonárodním finá-
le ČP. Pro nový soutěžní ročník doplnili futsalisté 
své řady o další kvalitní fotbalisty, takže se zdá, 

že tým je ještě lepší než v loňském roce. Přihlá-
šeno je 12 týmů, oproti loňsku 4 skončily (Sádek, 
Dolní Újezd, Vraclav, Týniště n/O.) kvůli finanční 
náročnosti, dvě družstva z Vysokého Mýta přiby-
la. Rozpis soutěže počítá s turnajovým způsobem, 
jehož se třebovští zúčastní 5x, poté přijdou na 
řadu vyřazovací boje (play-off). „Paradoxně by 
to znamenalo více utkání než v minulé sezóně, po-
kud postoupíme do finále 4, což je náš cíl,“ sdělil 
P. Matoušek, hrající manažér. „Jako nový člen TJ 
Slovan Moravská Třebová (ASPV) rozhodně ne-
chceme dělat ostudu.“ Celostátní pohár je naplá-
nován poprvé v průběhu sezóny na 7. 2., aby se 
mohlo zúčastnit více ligových týmů.              (pm)
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

12. 11. Schůze odboru turistiky v klubov-
ně odboru KČT od 18 hod. Upřesnění progra-
mu na měsíc prosinec a příprava plánu činnosti 
na rok 2015.
15. 11. Výletová večerní hra pro děti Bojí-
te se strašidel? Sraz u obřadní síně na Křížo-
vém vrchu. Postupný odchod skupin účastníků 
na okružní trasu od 17 hod. Podrobnější infor-
mace na plakátech. Zajišťuje M. Paděra
23. 11. Pěší výlet Po Hřebečském hřbetu 
z Mladějova. Sraz zájemců v 9 hod. na vlako-
vém nádraží, odjezd vlaku 9:08 hod., návrat lin-
kovým autobusem v 14:26 hod. z Hřebče. Zajiš-
ťuje L. Weinlich 
29. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodiči 
Za čertovským perníkem na trase z Mor. Tře-
bové do Městečka Trnávky. Sraz zájemců o spo-
lečný odchod v 10 hod. u Písku. Rodiče s dětmi 
mohou volit přesun na hrad Cimburk individuál-
ně. Setkání s čerty na hradě Cimburku od 13 do 
15 hod. Návrat zpět linkovým autobusem 
v 15:12 a 15:18 hod. Zajišťuje H. Kopřivová
V případě příznivého počasí budou kaž-
dou volnou neděli uskutečňovány vycházky 
do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. 
u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na mě-
síční schůzce nebo internetových stránkách od-
boru: www.kctmt.webnode.cz

Lukáš Komprda letos v barvách 
Motosportu Chýnov

Jako jediný český reprezentant se třebovský 
motokrosový závodník účastnil kompletního 
rakouského mistrovství ve třídě MX2. Na 
posledním závodě v Kirchschlagu zaznamenal 
krásné druhé místo v první jízdě, celkově skončil 
pátý v mezinárodně slušně obsazeném šampio-
nátu, kde startovali kromě domácích Rakušanů 
také Italové, Slovinci a Maďaři.
Jak viděl Lukáš Komprda poslední závod 
v dolnorakouském Kirchschlagu?
„Počasí tentokráte vyšlo, povrch byl spíše tvrd-
ší, takže mi to více vyhovovalo, než kdyby bylo 
blátivo, jako tomu bylo hned na několika před-
chozích závodech. Trať měla hodně přírodní 
charakter s pár většími skoky a byla hodně rych-
lá. V kvalifikaci jsem obsadil až sedmou příčku, 
ale časy na čele byly opravdu hodně vyrovnané. 
Do první jízdy jsem se soustředil na start, který 
mi vyšel, a po první zatáčce jsem byl na třetím 

místě. V průběhu jízdy jsem se dlouho pohybo-
val stále na třetím místě a zhruba po půli závodu 
jsem se dostal na místo druhé, které jsem si udr-
žel až do cíle, takže jsem byl s výsledkem velmi 
spokojený. Do druhé rozjížďky jsem také odstar-
toval vcelku dobře, někde kolem šesté pozice, 
a tu jsem si v průběhu jízdy držel. Nemohl jsem 
se však dostat do takového tempa jako v první 
jízdě, ale i toto umístění v druhé jízdě by mi za-
jistilo v Kirchschlagu celkové stupně vítězů. Bo-
hužel, pět kol do konce mi z ničeho nic přestala 
jet motorka, a tak z celkového umístění sešlo. 
Štvalo mě to, ale ta první jízda mi náladu vcelku 
vykompenzovala dobrým druhým místem.“ 
… a Lukášovo shrnutí sezóny 2014?
„Když se ohlédnu za celou sezónou letošního ra-
kouského šampionátu, tak jsem měl vcelku dost 
smůly, a to především s technikou. Celkově mi to 

Dokončení na poslední straně

Hokejisté nasadili 
pekelné tempo

Složení kádru HC Slovan, který krystalizoval v pří-
pravných utkání (7-5Vx2P), je v tuto chvíli jasné. 
Doznal hodně personálních změn, včetně možnos-
ti disponovat s vlastními juniory. Samozřejmě se 
dál může proměňovat. „Věřím, že to nepoznamená 
naši hru, vždyť jako loňští přeborníci kraje se chce-
me i s našimi mladíky dostat co nejvýše, tedy zůstat 
v krajské špičce.“ Vše začalo už začátkem října. 
Všechny třebovské týmy se od začátku prezentují 
velmi slušně, ne-li vynikajícím způsobem.
KLM
HC Slovan - HC Ledeč n/S. 4:1 (1:1,2:0,1:0) 
Branky: Schejbal 2, Koranda, Schneider
HC Slovan - HC Skuteč 11:0 (1:0,7:0,3:0) Bran-
ky: Schneider 4, Kučera 2, Řehulka, Muselík 2, 
Kvapil, Schejbal
HC Litomyšl - HC Slovan 3:2 (0:0,0:2,3:0) 
Branky: Čikl, Řehulka 
Průběžné pořadí: 4. místo 3 2 0 1 17:4 6 bodů 
Už nyní je víc než pravděpodobné, že umístění 
v první šestce, zajištující play-off je reálné. Dob-
ře své soutěže rozehráli také junioři (průběžně 
1. místo) dorostenci (2. místo) i žáci - starší (3. 
místo), mladší (1. místo)
Z výsledků:
KLJ: HC Choceň - HC Slovan 4:9
KLD: HC Slovan - Lanškroun 3:2, HC Choceň 
- HC Slovan 3:6, HC Slovan - HC Polička 1:4
KLŽ st.: HC Slovan - HC Skuteč 17:1, HC Slo-
van - HC Chrudim 8:3, HC Slovan - HC Hlinsko 
3:6, HC Č.Třebová - HC Slovan 2:8
KLŽ ml.: HC Litomyšl - HC Slovan 2:7, HC 
Slovan - HC Skuteč 23:4, HC Slovan - HC Chru-
dim 8:4, HC Slovan - HC Hlinsko 14:2, HC Č. 
Třebová - HC Slovan 5:6
Podrobnější informace o zápasech týmů, včetně 
fotografií najdete na www.hcslovan.com        (mt)

Dva závody ukončily seriál Cykloman 2014

Do vrchu dostali matadoři lekci od „komárů“

Časovka – Největšího favorita, svitavského „In-
diána“ Kudu, chtělo porazit v silniční časovce 
dalších 75 cyklistů, leč nikomu z nich se to ani 
tentokráte nepodařilo! Mezi desítkou nejlepších 
časovkářů byla polovina „přespolních“ cyklistů. 
Organizátor jízdy proti chronometru coby předpo-
sledního závodu, v podstatě již jistý vítěz celého 
seriálu, Michal Rotter, zvolil jinou než obvyklou 
trať - namísto z Linhartic do Chornic a zpět (s těž-
kým výjezdem v M. Trnávce, 22 km) „oddecho-
vou dvacítku“ (20 km) na trase Sušice - Krasíkov 
a zpět. Ani zde nechyběly kopce (Staré Město), 

trať byla více vlnitá a poznamenána sklizní ku-
kuřice ve Starém Městě a pravidelnými výjezdy 
traktorů na trať závodu. Nikomu to však nevadilo, 
závod byl sice kratší, ale také rychlejší (pět nej-
lepších dosáhlo průměrné rychlosti nad 43 km/h.). 
V pelotonu bylo vidět spoustu navrátilců, junior-
ské kategorie opět příjemně překvapily. Jakoby se 
L. König stal idolem mládí jež ho chce následovat. 
Sportovně naladěnou sobotu vhodně doplnila i ča-
sovka v podání těch nejmladších (5-15 let), při níž 
byla otestována funkčnost nedávno nově otevřené 
in-line stezky na Knížecí louce.                         (mt)

Poslední desátý závod seriálu Cykloman 2014 
měl vynikající kulisu - spoustu přihlížejících 
a sluníčko. Přesto nebyl jednoduchým, neboť 
blátivý terén po nočním dešti učinil z akce 
skvělou podívanou. O celkovém pořadí seriá-
lu v jednotlivých kategoriích bylo rozhodnuto 
v podstatě již před závodem, v sázce byla spor-
tovní čest a prestiž. „Zvažoval jsem svou účast, 
pro mě nic neřešila. Nakonec jsem rozhodl po-
zitivně, moji celoroční soupeři aspoň získali 
možnost mě porazit,“ prozradil před závodem 
již jistý cykloman 2014 Michal Rotter starší. To 
se jim podařilo, skončil až jedenáctý (122,95), 
zatímco vlastní syn šestý.
Dramatičnost nechyběla
Po předešlém závodu dětských kategorií 
(40 účastníků Cyklománka) odstartoval závod 
s dramatickou zápletkou. Padesátka bikerů po 
dvojicích v synchronní jízdě se snažila zdolat 
cílovou metu vzdálenou od startu 190 m při 
převýšení 48 m. Kluzký terén dělal i osvědče-
ným matadorům značné potíže, chyby přichá-
zely v polovině trasy. „Šíleně to klouzalo, člo-
věk jel a přitom stál. Prostě to nešlo, výhodu 
měli jistojistě ti mladí,“ glosoval Zdeněk Or-
ner, který do rodného města přijel až ze Zlína. 
(21. místo). Muší váhy létaly do kopce jakoby 
samy. V obou soutěžních kolech na TOP dojelo 
pouze osm bikerů (3+5). Pouze jediný to zvládl 
v obou jízdách - dětřichovský Kvapil Jiří, o je-
hož přesvědčivém vítězství tak nebylo pochyb. 
Podobně se v absolutním pořadí vedlo i dalším 
mladým jezdcům. Čtrnáctý ročník kultovního 

seriálu uzavřel závodní část. Byl opět dobrou 
propagací cyklistického sportu, který má ve 
městě dlouhou tradici a dokonce kandidáta na 
titul Cyklista roku (König Leopold jr.). Zbývá 
absolvovat slavnostní část vyhlašování a těšit se 
na jubilejní ročník.      (mt)

Fotbalisté jsou přes 
výpadky spokojeni
Fotbalový podzim se blíží zvolna ke konci. 
Čtveřice moravskotřebovských týmů působících 
v krajském přeboru vyjadřuje spokojenost, což 
je pozitivní zjištění. Áčko coby nováček soutě-
že se statečně drží v první polovině tabulky, to 
míní udržet i v náročném závěru (3x na hřišti 
soupeřů). Dorost naplňuje i nadále svůj slib kva-
píkového rytmu a jen o fous (2 body) je druhý! 
Ani žáci před zahájením odvetných částí soutěže 
nemusejí žehrat, přičemž zejména mladší žáci se 
velmi tuží.
A muži (KP) - Tlapnet club
A muži - Holice 1:2 (0:0) np 5:6 Branky: Ma-
sopust
Hlinsko - A muži 1:2 (0:0) np 2:4 Branky: Okle-
štěk, Staněk, Šatník, Sedláček, Zapletal
Žamberk - A muži 3:2 np Branky: Okleštěk, Ma-
sopust
A muži - Horní Jelení 2:1 (2:0) Branky: Šatník, 
Vančura (PK) 
Průběžné pořadí: 6. místo 11 4 2 2 3 21:17 17 
bodů                         (mt)
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Čtyři tituly z Mistrovství ČR v lyžování na trávě
Lyžařský areál v Předklášteří hostil koncem září le-
tošní Mistrovství ČR v travním lyžování. Sobota 
byla zahájena obřím slalomem a odpoledne nastou-
pili závodníci na start superobřího slalomu. Travní 
lyžaři Slovanu již ve své třetí sezóně získali potřeb-
né zkušenosti a patřili ke spolufavoritům v sedmi 
kategoriích. Mladší žákyně ovládla Šárka Abraha-
mová, která obhájila titul z loňského šampionátu 
a stala se mistryní ČR. V nejmladší kategorii zářila 
Natálie Kasalová. Při svém prvním startu na mis-
trovství republiky získala bronz. Další medaili ze 
stejného kovu přidala předžákyně Klára Svozilová. 
Medaili za třetí místo si odvezl také Vojtěch Krejčí, 
startující mezi mladšími žáky. Mezi muži byl druhý 

dalo v rakouském šampionátu pátou příčku, což 
je sice dobré, ale mohl jsem být v TOP3, nebýt 
předposledního závodu v Dechantskirchenu, kde 
jsem bohužel nedojel kvůli technice ani jednu 
jízdu a teď na posledním závodě v Kirchschla-
gu, když mě ve druhé jízdě opět zradila technika. 
I navzdory těmto skutečnostem však musím říci, 
že se mi rakouský mistrák líbil více než český, 
závodil jsem tam raději. Příští sezónu ještě vů-

nebyly náhodné. Druhý titul si odvezla Šárka Ab-
rahamová. Zlato vybojoval také Lukáš Kolouch. 
Klára Svozilová znovu brala bronz. Z další bron-
zové medaile se radoval Vojtěch Krejčí. Starší žák 
Václav Mačát si dojel pro svoji druhou stříbrnou 
medaili. Na nedělní dopoledne byl připraven závě-
rečný závod ve slalomu. Naši nejmladší pokračo-
vali v parádním představení. V kategorii přípravka 
dívky byl souboj hodně napínavý a k naší velké ra-
dosti se ze svého prvního titulu mistryně ČR rado-
vala Natálie Kasalová. Václav Mačát byl potřetí na 
stříbrném stupínku za svým rivalem Bartákem. Pro 
třetí medaili (tentokrát stříbrnou) si při závěrečném 
ceremoniálu přišla Šárka Abrahamová a zařadila se 
tím k nejúspěšnějším účastníkům domácího šam-
pionátu. Celkem čtrnáct medailí z Mistrovství ČR 
přivezli lyžaři TJ Slovan Moravská Třebová a po-
tvrdili tak skvělou formu v letošní sezóně.

Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

bec rozplánovanou nemám, ale rozhodně bych 
se opět rád zúčastnil Mezinárodního mistrovství 
Rakouska, takže uvidíme někdy v zimě, co a jak 
bude. Na závěr chci poděkovat mým sponzorům 
a městu Moravská Třebová. Děkuji za podporu 
i mé rodině, přítelkyni a všem, co mi fandí a drží 
pěsti.“                                                              (zr)

Lukáš Kolouch. A šestou medailí pro Slovan uza-
vřel stříbrný starší žák Václav Mačát moravskotře-
bovský medailový účet z první disciplíny. Odpo-
lední superobří slalom potvrdil, že ranní výsledky 

Titul mistryně Evropy pro Twirlgirls 
Eva Kalandrová a Tina Kolomá byly opět velmi 
úspěšné na Mistrovství Evropy svazu NBTA Eu-
rope. Letos se konalo 3.-5. října v chorvatském 
městě Slavonski Brod. Obě moravskotřebovské 
reprezentantky se nominovaly na tento evropský 
šampionát už v květnu na mistrovství České re-
publiky, které se tradičně uskutečnilo v Ronově 
nad Doubravou. Tina získala titul mistryně ČR 
v disciplíně twirlingové sólo s hůlkou a rekvizi-

Dvojnásobná mistryně České republiky Šárka Abra-
hamová na trati obřího slalomu           Foto: archív

Mladí střelci reprezentují i naše město             Foto: archív

Tina a Eva zaznamenaly na mistrovství Evropy 
v obrovské konkurenci velký úspěch   Foto: archív

Mezinárodní mistrovství ČR v branném víceboji mládeže 
21. ročník memoriálu Bernarda Nechvily se ko-
nal v Prudké u Doubravníku ve dnech 3. a 4. 
10. Poměřit síly přijelo 87 dětí z klubů 
SBTS ČR a SR. Soutěžilo 29 družstev 
v disciplínách: mířená střelba ze vzdu-
chové zbraně a běh terénem na 2200 
m se stanovišti – střelba po zátěži, 
hod granátem na cíl a do dálky, použi-
tí lomeného azimutu, přenos raněného 
a překážková dráha. Ze ZO SBTS Mo-
ravská Třebová se v tvrdé konkurenci 
umístila nejlépe družstva: 
- kategorie A: 1. místo Přidalová Mi-
chaela, Škrabalová Kristýna a Knápko-
vá Veronika
- kategorie B: 3. místo Zouharová Zita, 
Vágner Ondřej a Neumann Patrik
- kategorie C: 3. místo František Přidal, Alena 
Rádlová a Martin Lipavský
- kategorie D: 2. místo Romana Kalábová, Ze-

mach Petr a Dominik Žák
Děkuji tímto všem dětem, které se závodu zú-

častnily a úspěšně tak reprezentovaly město 
Moravskou Třebovou.

Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

tami v kategorii děti a Eva se stala první vícemis-
tryní ČR ve stejné disciplíně, ale už v kategorii 
junior mladší. Na mistrovství Evropy zazname-
naly v obrovské konkurenci (celkem bylo přihlá-
šeno 10 států) velký úspěch. Tině Kolomé se po-
dařilo obhájit titul mistryně Evropy z minulého 
roku, Eva Kalandrová obsadila úžasné 4. místo. 
Za finanční podporu děkujeme městu Moravská 
Třebová a Pardubickému kraji.

Twirlgirls Moravská Třebová Lukáš Komprda na stupních vítězů vlevo  Foto: archív

Lukáš Komprda... dokončení z předchozí strany

Budoucí Wimbledonští 
vítězové se rodí 

v Moravské Třebové
Smíšené družstvo mladších žáků a žákyň TJ 
Slovan Moravská Třebová excelovalo v krajské 
týmové soutěži. Celé dva měsíce předvádělo ví-
těznou „krasojízdu“ a bez jediné porážky Pardu-
bickou krajskou soutěž 1. A nazvanou O pohár 
hejtmana Pardubického kraje vyhrálo. Mladým 
tenistům za skvělé výkony předal ocenění sám 
hejtman Martin Netolický přímo na moravsko-
třebovské radnici. Gratulujeme!                      (mt)


