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Besedy s občany se kromě vedení města zúčastnili i poli-
cejní šéfové   Foto: Dagmar Zouharová

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové 
se scházíme už pravidelně

V  pořadí  už  třetí  se  konalo  v  polovině  října  neformální  setkání  představitelů  města 
s občany. Tentokrát byli do dvorany muzea zváni k prodiskutování témat bezpečnost 
ve městě a s ní související občanské soužití a pořádek na veřejných prostranstvích s dů-
razem na úklid na veřejných místech, údržbu místních komunikací a údržbu zeleně. 

Projednávala se však také jiná témata, než navr-
žená, podle zájmu přítomných občanů. Ti měli 
jako vždy možnost psát své dotazy anonymně na 
lístky, které byly předány k zodpovězení předsta-
vitelům města. Besedy se za město tradičně účast-
ní starosta Moravské Třebové Miloš Izák, i oba 
místostarostové - za technické služby zodpovída-
jící Pavel Brettschneider a předseda výboru pro 
strategický rozvoj města místostarosta Václav 
Mačát. Pozvání opět přijal také velitel měst-
ské policie Karel Bláha a vedoucí Obvodního 
oddělení Policie ČR Moravská Třebová Pavel 
Horák. Tradice besed vznikla přesně před ro-
kem, kdy první z nich pořádal vloni na pod-
zim soukromý měsíčník zpravodajství z města 
Moravská Třebová.

Problém je uhlídat všechno
Policie městská i republiková občanům poda-
la informace o stavu nahlášených přestupků či 
trestných činů. Přítomní zástupci obou institucí 
zmínili obtížnou sledovatelnost svých rajónů. 
V dokonalé obslužnosti brání velká spádo-
vá oblast policie ČR, pro niž diagonála okrs-
ku měří 45 km, v plošné míře 400 km2. Také 
městští strážníci musí zvládat velký objem po-
vinností - pochůzkovou kontrolní činnost, kon-
troly nočních provozoven a jejich okolí, kontroly 
Boršova, Udánek, Sušic a zahrádkářských kolonií, 
dopravní situaci ve městě a mnoho dalších. Samo-
zřejmostí a prioritou zůstává okamžitá reakce na 
oznámení od občanů, která mají povinnost prověřit 
a řešit, mezi něž patří i oznámení o toulavých zví-
řatech a mnoho dalších. Přesto je úspěšnost objas-
nění nahlášených případů poměrně vysoká, o čemž 
svědčí stav řešení ohlášených případů v roce 2012: 
OO PČR MT (celý obvod) – 361 ohlášených skut-

ků / 222 objasněných, MT – 179 prověřených, 47 
zpracovaných ve zkráceném řízení.
Moravská Třebová je však na 27. místě v ČR v tzv. 
indexu rizikovosti. Ten je charakterizován počtem 
obyvatel, indexem nezaměstananosti, počtem vy-
placených sociálních dávek a indexem kriminali-
ty. V Pardubickém kraji si v kriminalitě Morav-
ská Třebová nestojí špatně v krádežích prostých, 
v krádežích vloupáním je dokonce na posledním 

místě. Patří tedy v kraji k místům s nejnižší zatí-
žeností tímto druhem kriminality. Ovšem v násilné 
a mravnostní kriminalitě jednoznačně Moravská 
Třebová vede. A sem patří právě oznámená lou-
pežná přepadení, rvačky, ublížení na zdraví a další. 
Vše je přepočítáváno s indexem na 10 000 obyva-
tel. Důvod je podle velitele městské policie Karla 
Bláhy jeden hlavní: souvislost s provozem nočních 
podniků (herny, diskobary).
Návrh policie je nasnadě: omezit provozní dobu 

jako v sousedních městech, tam podobnou trestnou 
činnost evidují v mnohem menším měřítku.
K otázkám bezpečnosti ve městě zazněla i připo-
mínka z publika, že je obtížné zjistit osoby ze zá-
znamů z kamer. Na to však velitel městské policie 
odpověděl, že tomu tak není, kamery mají vynika-
jící rozlišovací schopnosti a je jich po městě umís-
těno značné množství, i když navýšení počtu by 
se městská, ani Policie České republiky nebránily.

Čistota a pořádek zajímaly občany o něco víc
Druhé nabídnuté téma říjnové besedy vzbudilo 
u přítomných o něco větší zájem než otázky bez-
pečnosti. V souvislosti s ním v muzeu zazněly 
informace ředitelky Technických služeb Morav-

ská Třebová Gabriely Horčíkové o termínech 
svozu odpadu a vývozu kontejnerů na tříděný 
odpad. Připomínky občanů se tohoto tématu 
týkaly: navrženo bylo v první řadě zkvalitnění 
dohledu nad pořádkem u méně často vyváže-
ných kontejnerů. Zajímavý návrh zazněl z plé-
na ohledně nadcházející sezóny zimní údržby: 
někteří občané se běžně a se samozřejmostí 
podílejí na zimním úklidu chodníků, který má 
dělat město. Přesto by nebyli dle diskutující ve-
řejnosti proti, kdyby jim město nabídlo kom-
penzace, které jsou běžné v jiných obcích, jako 
je například úleva na platbách za odpad apod. 
Tímto návrhem se bude vedení města podle 
slov starosty Miloše Izáka zabývat.

Zastupují – ale koho?!
Besedy s vedením města se účastnila necelá 

dvacítka  občanů, z toho asi polovina byla odborná 
veřejnost, zaměstnanci MěÚ, vedoucí pracovníci 
organizací – TSMT, ZŠ. Dostalo se také na tradiční 
témata – chybějící kulturní zařízení, krytý bazén. 
Odpovědi místostarosty Václava Mačáta musely 
být podobné jako v minulých diskuzích: většina 
projektů záleží na finančních možnostech, popří-
padě zájmu investorů, kteří by byli ochotni v Mo-
ravské Třebové zbudovat zařízení, k nimž by byl 
například společenský sál projektován a dán k uží-
vání i široké veřejnosti.
Velkým nedostatkem besed občanů s vedením 
města je fakt, že nabídku těchto setkání ani jed-
nou nevyužila většina zastupitelů. Přitom se jed-
ná o jedinečnou příležitost představit se občanům, 
slyšet jejich názory, čerpat náměty pro sebe a pro 
svou práci v zastupitelstvu města. V neposlední 
řadě  lze tímto způsobem také prokázat politickou 
kázeň – zastupitelé jsou nejen ve smyslu litery zá-
kona o obcích, ale už ve smyslu slova samého vo-
leni, aby ZASTUPOVALI – občany a jejich potře-
by. Zdá se, že v Moravské Třebové k výkonu této 
činnosti nepotřebují jejich potřeby a názory znát, 
nebo, a v to doufejme, se se svými voliči setkávají 
na jiných diskuzních fórech.     Dagmar Zouharová

Kulturní služby města Moravská Třebová pro-
vozují 3 instituce – renesanční zámek, muze-
um a kulturní centrum, které pořádá filmové 
projekce v kinosále, divadelní představení, 
koncerty či výstavy, organizuje rovněž festiva-
ly a další pravidelné či nepravidelné kulturní 
a společenské akce. Zhodnocení už téměř uza-
vřené sezóny připravila ředitelka Kulturních 
služeb města Libuše Lišková:
Zámek
Zámecká sezóna byla zahájena v sobotu 31. 3. 
2012 tradičně celodenním programem. Celá 

byla ovlivněna rekonstrukčními a restaurační-
mi pracemi, které probíhaly na zámku v sou-
vislosti s realizací projektu Cesta od renesance 
k baroku. Celková návštěvnost zámku k začát-
ku října 2012 je zhruba 13 tisíc návštěvníků. 
V porovnání s předchozím rokem ke stejnému 
datu se jedná o pokles přibližně o tisíc lidí. 
Ze stálých expozic je největší zájem o mučír-
nu, hned za ní následuje tradiční prohlídkový 
okruh Poklady Moravské Třebové, Alchymi-
stická laboratoř je v zájmu návštěvníků na 3. 
místě. 

Vyhodnocení kulturní sezóny roku 2012
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Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2012 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 530 ob-
čanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému 
pobytu na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 9. 
2012 na trvalém pobytu 10 646 občanů.     (zr)

Vedoucí odborů městského úřadu se představují

Informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Expozice Barevná planeta o geologii v regionu 
zaznamenala největší pokles návštěvnosti z loň-
ských 642 návštěvníků na letos jen 109 osob. 
Důvodem je nižší zájem návštěvníků o tuto té-
matiku, ale také rekonstrukční práce na nádvoří 
zámku, kvůli kterým byla v druhé polovině se-
zóny expozice uzavřena. Po prvotním velkém 
zájmu o nově vybudované expozice Středověké 
mučírny a Alchymistické laboratoře především 
u lidí z blízkého okolí nelze počítat s tím, že tito 
lidé budou tyto expozice navštěvovat každoroč-
ně. Oni už náš zámek znají. Další příčinou je vel-
ká konkurence stále nových turistických atrakcí. 
V neposlední řadě se na mírném poklesu podepi-
suje i celková ekonomická situace nejen v okol-
ních regionech, ale i v celé ČR.
Muzeum
Muzeum v letošním roce doznalo výrazných 
změn. Po celé první čtvrtletí se rekonstruovaly 
prostory stálých expozic, které daly vzniknout ex-
pozicím novým. Reinstalované muzeum bylo ote-

vřeno v květnu 2012 pod názvem Muzeum egypt-
ské princezny. Jak už název napovídá, upomíná na 
největší muzejní skvost - mumii egyptské princez-
ny Hereret v kartonáži a dvojité rakvi, pocházející 
z 1. století př. n. l. Cílem reinstalace expozic bylo 
zvýšit návštěvnost muzea v Moravské Třebové 
a přilákat sem co největší počet turistů. 
Dalším významným počinem letošního roku bylo 
vybudování zcela nové Galerie Františka Stráž-
nického. Galerie vznikla z popudu příznivců to-
hoto umělce v prostorách bývalé zkušebny ochot-
níků v budově muzea. Expozice byla otevřena 
v dubnu 2012 a obsahuje soubor maleb a kreseb, 
sestavený ze soukromých sbírek a sbírky mo-
ravskotřebovského muzea. Komplexně představu-
je průřez Strážnického celoživotním dílem.
Návštěvnost muzea ke konci září 2012 činila ne-
celých 6 tisíc osob, což je zjevný nárůst návštěv-
níků oproti loňskému roku, kdy ve stejném období 
muzeum navštívilo něco málo přes 3 tisíce osob. 
Do konce roku můžeme předpokládat ještě cca 
1 000–1 500 návštěvníků, protože připravujeme 

příležitostnou výstavu nebo Mikulášský jarmark. 
Návštěvnost se tedy zvýší ještě o zhruba 20 %. 
Kulturní centrum
Letos poprvé se uskutečnil 1. ročník hudebního 
festivalu Hřebečský slunovrat, který vznikl za 
spolupráce Kulturních služeb města Moravská 
Třebová a Střediska kulturních služeb města Svi-
tav. Festival, který se odehrál na neobvyklém mís-
tě parkovišti na Hřebči, se těšil nečekané návštěv-
nosti. Dorazilo zhruba 4 000 osob.
V roce 2012 jsme zaznamenali zvýšený zájem o dět-
ské pořady. Vstupné zůstává stejné jako v minulých 
letech, ceny dětských pořadů jsou přijatelné. Kon-
certy v budově muzea jsme byli nuceni zredukovat 
z důvodu omezené kapacity dvorany muzea, snížení 
rozpočtu pro letošní rok a zvyšujících se finančních 
požadavků ze strany umělců. Rovněž návštěvnost 
divadelních představení mírně klesla oproti  před-
chozím rokům. Obecně ovšem byly mírně zvýše-
ny ceny vstupného, poněvadž ceny u zájezdových 
divadelních představení a u koncertů populárních 
osobností či kapel neustále rostou.     (zr)

úkolů vyplývajících z náplně práce odboru a úkolů 
uložených zastupitelstvem, radou, starostou, mís-
tostarosty a tajemníkem. 
Déle se zejména podílí na tvorbě právních a vnitř-
ních předpisů města a kontroluje jejich dodržo-
vání. Koncipuje smlouvy, spolupracuje při jejich 
přípravě, provádí právní kontrolu jejich obsahu. 
Poskytuje právní konzultace a porady orgánům 
města a subjektům, jejichž zřizovatelem je město, 
a jejich zaměstnancům. Zastupuje město před sou-
dy, správními orgány a orgány činnými v trestním 
řízení. Podává návrhy v řízení občanskoprávním, 
zejména žaloby o zaplacení, určení vlastnictví. 
Podává trestní oznámení. Vymáhá organizačním 
řádem specifikované pohledávky města včetně ná-
hrady škody. Podílí se na projednávání přestupků 
a jiných správních deliktů. 
Vedoucí odbrou kancelář starosty a tajemníka za-
stupuje tajemníka městského úřadu s výjimkou 
záležitostí personálních a mzdových. Je členem in-

formačního fóra městského úřadu na úseku zajišťo-
vání a prosazování Politiky bezpečnosti informací 
v rámci městského úřadu. Je editorem referenčních 
údajů registru příspěvkových organizací zřízených 
městem  Moravská Třebová.
STAV, DĚTI, ZÁJMY, KONÍČKY
Jsem rozvedená, mám dvě dospělé děti. Z mimo-
pracovních aktivit může být pro čtenáře zajímavé, 
že jsem od roku 2006 kronikářkou města Moravská 
Třebová.

Upozorňujeme držitele zvláštního označení vo-
zidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo 
těžce pohybově postiženou O1, že je nutné nej-
později do 31. 12. 2012, aby se dostavili na so-
ciální odbor dveře č. 118 v přízemí vlevo, k vý-
měně stávajícího označení za parkovací průkaz. 
Dále informujeme občany, že v souvislosti se 
Sociální reformou účinnou od 1. 1. 2012 se 
dávky jako např. dávky pomoci v hmotné nou-
zi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, 
dávky mimořádné okamžité pomoci), dávky 
v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpo-
ry (např. přídavky na děti, rodičovský příspěvek, 
příspěvek na bydlení), příspěvek na péči a dáv-
ky zdravotně postiženým vyřizují a vyplácejí na 
pobočkách úřadu práce. Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a po-
moci mohou kontaktovat klienti, kteří se ocitli 
(z vlastní viny či bez vlastního přičinění) v hmot-
né nouzi nebo v nepříznivé životní situaci (např. 
dlouhodobě nezaměstnaní, v dluhové pasti či bez 
přijatelného bydlení) a nejsou schopni tuto situ-

aci sami řešit. Těmto klientům je poskytováno 
základní sociální poradenství a zprostředkována 
další pomoc či služba. Bližší informace a pře-
hled hlavních činností sociálního odboru nalez-
nete na stránkách města http://www.mtrebova.cz/
radnice/organizacni-struktura/starosta/tajem-
nik/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi.  

Radimecká Ivana, sociální odbor

Tajemník Městského úřadu  
Moravská Třebová

vyhlašuje výběrové 
řízení 

na pozici vedoucí(ho) odboru Obecní 
živnostenský úřad

Podmínky výběru vhodného uchazeče 
včetně náležitostí přihlášky jsou k dis-
pozici:
• na www.moravskatrebova.cz, na úřední 

desce městského úřadu,
• v občanském informačním centru měst-

ského úřadu, 
• u personalistky městského úřadu,  

tel.č.: 461 353 027,  
E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.

Nástup od 1. 12. 2012, případně dle 
dohody. Uzávěrka pro podání přihlášky 
včetně všech náležitostí a příloh je 9. lis-
topadu 2012.

JUDr. Jana Blahová,  
Vedoucí odboru kancelář starosty a ta-
jemníka, 54 let

VZDĚLÁNÍ
1973–1977 Střední eko-
nomická škola, obor za-
hraniční obchod, Brno
1977–1981 Universita 
Jana Evangelisty Purkyně, 
Právnická fakulta, Brno 
PROFESNÍ HISTORIE
1983–1990 Mestský ná-
rodný výbor Banská Bys-

trica, Obvodný úrad Banská Bystrica
1991–1994 Okresná prokuratúra Banská Bystrica
1994–dosud Městský úřad v Moravské Třebové
STRUČNÝ POPIS PRÁCE
Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 
v souladu s organizačním řádem zabezpečuje plnění 

Odchyt toulavých 
a opuštěných koček 

Upozorňujeme všechny obyvatele a současně 
majitele koček v blízkém okolí ulice Lázeňské, 
že zde proběhne v termínu 8. a 9. listopadu 2012 
odchyt toulavých a opuštěných koček s násled-
nou sterilizací. Žádáme tímto majitele, aby v tyto 
dny nepouštěli zvířata mimo své domovy. Od-
chyt bude prováděn městskou policií.

Odbor životního prostředí
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Krůček pohlídá děti maminkám nejen ze Svitav. 
Chcete-li hlídat ve Třebové, ozvěte se nám!

Město už má pro nadcházející zimu plán 
údržby chodníků

Stále častěji jsou mezi námi k vidění mamin-
ky, které se snaží skloubit výchovu malých dětí 
s pracovními či jinými aktivitami. Hodí se jim 
každá pomocná ruka, a pokud zvolí pro své mi-
láčky pobyt v hlídacím centru, nijak jim neuško-
dí, naopak, dětem prospívá kolektiv už v nejra-
nějším věku!
Máte malé dítě a potřebujete si občas něco za-
řídit tam, kde není jeho přítomnost právě vhod-
ná? Nebo dokonce uvažujete o několikahodi-
nové práci, nemáte chůvu, nebo máte obavy, 
že ji  nezaplatíte? Pro tyto případy je ideální 
hlídací centrum, to však v Moravské Třebové 
chybí. Další z hendikepů oproti okolním měs-
tům srovnatelné velikosti, mnohdy i menším. 
Svitavy tuto možnost nabízejí a nejsou od nás 
naštěstí zas tak daleko. Hlídací centrum Krů-
ček začalo od letoška brát děti už od jednoho 
roku věku, které můžete v příjemném prostředí 
s milými a zkušenými tetami v klidu zanechat 
v dopoledních či odpoledních hodinách, nebo 

celý den. Cena za hlídání není nijak vysoká - 
ve srovnání s honorářem, který požadují mo-
ravskotřebovské seniorky nabízející se jako 
potenciální chůvy, je poloviční.  Jediným drob-
ným nedostatkem je tak ona osmnáctikilomet-
rová vzdálenost. Kontakt na Krůček naleznete 
na konci textu.
Přestože svitavské centrum je vynikající volbou 
pro motorizované maminky, může se stát, že na-
stane potřeba hlídání v odpoledních hodinách, 
kdy Krůček funguje jen částečně. Nabízíme pro-
to možnost domluvy prostřednictvím redakce 
zpravodaje maminkám, ale i chůvám, ženám 
či dívkám, které by měly zájem o zřízení služ-
by hlídání dětí v Moravské Třebové. Maminky 
mohou v tomto případě zanechat své požadavky 
a potenciální hlídací tety své nabídky a kontakty 
na adrese redakce Moravskotřebovského zpra-
vodaje: zpravodaj@mtrebova.cz.    (zr)
Krůček Svitavy: http://materskearodinnecent-
rumkrucek.webnode.cz/hlidaci-centrum/

Rada města schválila Operační plán zimní údrž-
by města pro sezónu 2012–2013. Touto činností 
jsou na základě smlouvy o správě komunikací 
pověřeny Technické služby Moravská Třebo-
vá. Plán poskytuje přehled odpovědných osob, 
techniky a sítě místních komunikací v sezóně 
2012/2013 na katastrálním území Moravská Tře-
bová a Boršov, přehled fungování zimní operač-
ní a zpravodajské služby zimní údržby, stanovu-
je úkoly a postup jednotlivých složek při řešení 
kalamitních situací. Režim zimní údržby začíná 
od 1. 11. 2012 a končí 31. 3. 2013. Zimní údržba 
místních komunikací je vykonávána dle pořadí 

Se snižováním produkce odpadních vod narůstá cena stočného
Zvýšení ceny stočného v roce 2013 schváli-
lo městské zastupitelstvo na svém říjnovém 
jednání. U stočného se tak z letošních 43 Kč 
zvýší v příštím roce platby na 46 Kč/m3, po-
kud zůstane DPH na stejné úrovni jako v roce 
2012. V případě zvýšení DPH v příštím roce 
ze 14 % na 15 % by byla cena stočného s daní 
46,40 Kč/m3. Výši DPH v současné době nelze 
stanovit, protože zatím není legislativně určena 
a může doznat do konce roku změn. 
Hlavním důvodem zvýšení ceny stočného v Mo-
ravské Třebové v roce 2013 je pokles produkce 
odpadních vod. Firma VHOS, a. s., provozo-
vatel stávajícího systému kanalizace a ČOV, 
předložila městu očekávané výsledky hospo-

Den stromů 
s DDM

Nápad slavit Den stromů vznikl už 
v polovině 19. století ve Spojených 
státech, konkrétně v Nebrasce. Taměj-
ší krajina byla přibližně před 150 lety 
popisována jako krajina bez stromů. 
Až jeden z prvních osadníků v této ob-
lasti začal v okolí svého domu pěstovat 
různé druhy stromů, keřů a květin. Po-
voláním však nebyl zahradník, ale novi-
nář a vydavatel prvních novin v tomto 
americkém státě. A právě noviny vyu-
žil k tomu, aby vyzval své spoluobčany 
k následování jeho příkladu - k pěstová-
ní stromů. Vysvětlil jim, že stromy zasta-
vují větrnou erozi půdy a poskytují stín 
před pálícím sluncem. Svým nadšením 
dokázal strhnout velké množství lidí. 
Myšlenka se postupně šířila i na další 
kontinenty. Jen datum oslav se liší po-
dle klimatických podmínek a podle toho, 
kdy je možné stromy vysazovat. Datum 
svátku stromů bylo v České republice 
stanoveno na 20. října, protože v mnoha 
lokalitách jde o vhodný termín pro sáze-
ní stromů a podzim je také časem, kdy 
jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi 
barvami. Dům dětí a mládeže se tradičně 
do oslav svátku stromů zapojil a během 
celého týdne od 15. října byla připravena 
pro děti přírodovědná stezka. Děti si zo-
pakovaly, jaké podmínky jsou pro život 
stromů nezbytné a jak se stromy podílejí 
na výrobě kyslíku. Díky paní Jarošové, 
která se podílí na programech a činnosti 
hvězdárny Boleslava Tecla, se dozvěděly 
o atmosféře na Zemi i ve vesmíru a také 
to, proč vidíme oblohu modře a západ 
Slunce září červenou barvou. Chtěli by-
chom poděkovat Zdravému městu Mor. 
Třebová, které pro děti věnovalo krás-
né odměny v podobě tužek z větviček 
stromů a také všem učitelům, kteří se do 
akce zapojili a prohlubují u svých žáků 
vztah k přírodě. Samozřejmě pochvalu 
zaslouží všichni žáci, protože pomoh-
li vytvořit krásnou podzimní atmosféru 
nám všem.      Pracovníci DDM

důležitosti, jako první jsou pěší komunikace šir-
šího významu, např. chodníky v městském cen-
tru, zastávky veřejných dopravních prostředků, 
důležité pěší komunikace jako jsou přechody pro 
chodce. Celkem je těchto komunikací ve městě 
4,5 km. Druhé pořadí důležitosti mají spojovací 
a přístupové pěší komunikace, které slouží pře-
vážně obyvatelům přilehlých nemovitostí. Jsou 
dlouhé cca 11 km. Poslední v pořadí důležitosti 
jsou málo frekventované pěší komunikace, které 
lze nahradit jinou souběžnou trasou – např. re-
kreační stezky v parcích apod. Ve Třebové jich 
je celkem 10 km.                     (daz)

daření kanalizace za rok 2012, které je zásadně 
ovlivněno významným poklesem produkce od-
padních vod, zejména u Vojenské střední školy 
ministerstva obrany, společnosti Hedva a drob-
ných podniků. Stav je ovlivněn i zpožděním 
napojení nových producentů v rámci dostavby 
kanalizace Sušice, Udánky a Boršov. Zjedno-
dušeně řečeno VHOS tak nepřijímá za stočné 
dostatečně vysoké platby, ze kterých by mohl 
městu hradit nájemné za kanalizaci, a je nucen 
stejně jako vloni navrhovat zvýšení stočného 
i pro nadcházející rok: „Celkový roční plánova-
ný objem nájemného ve výši 14.507 tis. Kč, kte-
ré hradí VHOS městu Moravská Třebová, bude 
letos dodržen a uhrazen i přes zmíněný značný 
pokles produkce odpadních vod,“ řekl Jan Ši-
mon, ředitel VHOS, a.s.
V příštím roce dojde také ke zvýšení ceny vodné-
ho, o kterém nerozhoduje zastupitelstvo města, 
ale Dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska (DSO). Ten pro rok 2013 
zvýšil cenu vodného z 34,50 na 37,50 Kč/m3, za 
předpokladu, že nedojde ke změně DPH. Navý-
šení ceny vodného je zdůvodněno nutností vyš-
ších investic do obnovy a oprav infrastrukturní-
ho majetku DSO.              Dagmar Zouharová

Slovníček: 
Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného 
vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody. 
Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou 
kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) od-
padní vody a její čištění.
Způsob stanovení cen
Kalkulace cen vody a stočného vychází z plat-
ných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Ce-
nový věstník MF ČR). Zpracovatelem je provo-
zovatel vodohospodářské infrastruktury, který 
návrh kalkulace předává vlastníkovi (radě, pří-
padně zastupitelstvu) k odsouhlasení.
Činitele ovlivňující výši cen
Podstatnou složkou cen je nájemné, které spo-
lečnost platí majitelům vodohospodářské in-
frastruktury, v případě Moravské Třebové platí 
nájemné VHOS městu Moravská Třebová. Ná-
jemné je odvozené od hodnoty pronajatého ma-
jetku. Další významnou položkou je spotřeba 
chemikálií, především k úpravě surové povrcho-
vé vody. Nezanedbatelnou částku také předsta-
vuje spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci 
pitné vody, k čištění vod odpadních, likvidace 
kalů (potřebné chemikálie na stabilizaci kalů 
a výdaje na skládkování).                        (zr)
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Váš dotaz – Údržba Pastýřky a kontrola jejího okolí
Vážení čtenáři Moravskotřebovského zpravo-
daje, nezapomeňte, že jste také občané, kteří se 
mohou kdykoliv na cokoliv, co souvisí s chodem 
města a s životem v něm, zeptat jeho představite-
lů. Pokud jste nevyužili šance položit takový do-
taz, námět nebo připomínku na říjnové veřejné 
besedě s vedením, máte další možnosti: rubriku 
Dotazy a odpovědi na městském webu www.mo-
ravskatrebova.cz, nebo náš zpravodaj. 
V listopadu otiskujeme dotaz-poznámku Jarosla-
va Strouhala, směrováno na místostarostu Pavla  
Brettschneidera:
Chodím každý týden na rozhlednu Pastýřka 
a mám tudíž průběžný přehled o stavu toho místa. 
Dne 10. 9. jsem Vám řekl, že u rozhledny nejsou 
odpadkové koše. Asi týden nato se tam jeden zno-
vu objevil. Pokud to bylo na Váš zásah, je to chvá-
lyhodné. Během října ale nastaly závažné změny, 
bohužel k horšímu. Odpadkový koš byl pomačka-
ný a vhozený do křoví ve svahu pod rozhlednou. 
To by ale nebylo to nejhorší. Na začátku října 
někdo totálně zničil informační panel vedle roz-
hledny. Kusy panelu byly poházené široko dokola. 

Zřejmě si nějaký hrdina zkoušel svoji mužnost. Je 
trochu štěstí, že k této politováníhodné události 
došlo na samém konci letní turistické sezóny. Je 
tedy dost času na zadání a zhotovení nové tabu-
le a její osazení na začátku jara 2013. Jak ji ale 
ochránit před případným dalším útokem vandala, 
to na mou duši nevím. A ještě něco. Všiml jsem si, 
že nosné dřevěné sloupy (kůly) Pastýřky jsou už 
značně rozpraskané. Do puklin lze zastrčit prst. 
Možná to nic neznamená. Ale nebylo by přece 
jenom dobré pozvat k tomu odborníka, který by 
posoudil statickou pevnost a bezpečnost naší roz-
hledny?                   Jaroslav Strouhal
Odpovídá místostarosta Pavel Brettschneider:
Koš na Pastýřku jsem na základě vašeho upo-
zornění skutečně nechal instalovat já, avšak jeho 
životnost neměla na místě dlouhé trvání. Infor-
mační tabule je už ve výrobě, musím ale opět 
sdílet vaše obavy, že dlouho nevydrží odolávat 
dalšímu návalu vandalů, kteří bohužel u rozhled-
ny řádí stále častěji. Co se týče stavu stavby jako 
takové, praskliny, které zmiňujete, nejsou na zá-
vadu statice, což předpokládám potvrdí i statik, 

který by se měl na místo přijet v dohledné době 
podívat. Rozhledna projde zřejmě počátkem 
roku 2013 větší údržbou, měla by dostat mimo 
jiné nový nátěr. Jak zamezit poškozování okol-
ního mobiliáře je ovšem velmi těžká otázka, kte-
rou se však rozhodně budeme ve vedení města 
zabývat.                         (zr)

Představení činnosti a poděkování za podporu 
města od třebovských kynologů

Nízkoprahový klub Moravská Třebová

Základní kynologická organizace Moravská 
Třebová je dobrovolnou, zájmovou organiza-
cí, zabývající se sportovní kynologií, výchovou 
a výcvikem psů. V současné době má naše ZKO 
27 členů, kteří se podle stupně pokročilosti učí 
základní ovladatelnosti psa a postupně si osvo-
jují další znalosti, pomocí nichž jsou schopni 
připravit svého psa na náročnější cviky posluš-
nosti, obrany a stopy. Praktický výcvik psů je 
doplněn znalostmi zkušebních řádů sportovní 
kynologie. Završením činnosti je účast na zá-

vodech a skládání zkoušek z výkonu. Také v le-
tošním roce se naše činnost rozvíjela úspěšně. 
Díky finanční podpoře města Moravská Třebová 
jsme si mohli pořídit nové překážky a rozšířit 
výcvik o základy agility. V listopadu nás ještě 
čeká tradiční Moravskotřebovský závod, který 
je letos organizován pod záštitou hejtmana Par-
dubického kraje Radko Martínka a Zdravého 
města Moravská Třebová. Tímto bychom chtěli 
všem výše jmenovaným poděkovat za finanční 
příspěvky.              ZKO 308

Dne 3. 9. 2012 byl v Moravské Třebové otevřen 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež. Jeho re-
alizace se ujali pracovníci Občanského sdruže-
ní Bonanza, kteří mají pedagogické vzdělání 
a bohaté zkušenosti při práci s dětmi a mláde-
ží. Prostory byly poskytnuty městem Moravská 
Třebová na adrese Komenského 46, na místě bý-
valé veterinární ordinace. Nízkoprahový klub je 
určen pro všechny mladé lidi ve věku od 8 do 
23 let. Otevírací doba je od 13 do 18 hodin, a to 
každý všední den. Užívání klubu je zcela zdar-
ma. Pracovnice klubu poskytují dětem podporu 
v období dospívání, poradenství a pomoc v ob-
tížných životních situacích, které mohou zažívat 
například v rodině, ve škole, v práci, nebo ve 

vztazích. Pracovnice děti také podporují ve zvlá-
dání každodenních povinností, vedou je k sa-
mostatnosti a k odpovědnosti za jejich chování. 
Pomáhají jim v navazování a udržování vztahů 
se svými vrstevníky. Děti mohou klub navštívit 
kdykoliv během otevírací doby. Mohou zde trá-
vit volný čas společně se svými kamarády, nebo 
si přijít jen tak popovídat. Mohou využívat vy-
bavení klubu, a to v podobě různých deskových 
her, přijít si něco vyrobit nebo se věnovat spor-
tovním aktivitám. Vždy záleží na nich, jakou 
činností se budou chtít zabývat. Každý týden 
probíhají v klubu akce, které se těší velké účasti 
z řad mládeže, např. turnaje ve stolním fotbálku, 
ping-pongu, šipkové turnaje, sportovní odpole-
dne, filmová odpoledne, dvoudenní výlety na 
Svratouch s NK Díra Svitavy, výlety na statek 
do Vendolí a spoustu dalších. Přijďte se na nás 
podívat a přesvědčit se sami! Na vaši návštěvu 
se těší Anička a Hanka. 
Kontakty: www.osbonanza.cz, email: anic-
ka@osbonanza.cz, hanka@osbonanza.cz, tel.: 
725 294 512, adresa: Komenského 46, Morav-
ská Třebová 571 01.      (zr)

Jste připraveni na 
penzijní reformu?
Krajská hospodářská ko-
mora Pk, Oblastní kan-
celář Svitavy, pořádá dne 
22. 11. 2012 seminář Jste připra-
veni na penzijní reformu v MC Fabrika, 
Wolkerova alej 92/18, Svitavy, od 10 hod. 
pro zaměstnavatele a od 15 hod. pro ve-
řejnost, zaměřený na změny od roku 2013 
v penzijním systému v ČR. Přijďte získat 
přehled o připravovaných změnách a včas 
se na změny připravte. Informace získáte 
a přihlásit se můžete na svitavy@khkpce.
cz, 724 613 968, www.khkpce.cz. 

Rating MSP využívají i nepodni-
kající fyzické osoby
Rating malých a středních podniků je 
nestranný, profesionální pohled na hos-
podaření, harmonizovaný s pohledem 
bankovního sektoru a hlavně proto se 
v poslední době stává známější a využí-
vanější službou. Podnikatelé, živnostníci 
a občané jej mohou získat na základě žá-
dosti. Hospodářská komora hl. m. Prahy 
se rozhodla zpřístupnit rating co největší-
mu okruhu podnikatelů a rozšířit Projekt 
Rating MSP o nabídku hodnocení pro 
firmy vedoucí daňovou evidenci, podni-
katele podnikající na základě živnosten-
ského oprávnění a také pro fyzické osoby 
nepodnikající. Pro více informací kon-
taktujte Krajskou hospodářskou komoru 
Pardubického kraje, Oblastní kancelář 
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 
Svitavy, http://www.khkpce.cz,
e-mail: svitavy@khkpce.cz,  
tel.: 724 613 968.               Lenka Báčová

Poděkování 
personálu Domova 

pro seniory 
v Moravské Třebové

Touto cestou bych chtěla poděkovat ce-
lému personálu na oddělení A2 a staniční 
sestře Lence Rolínkové za pomoc a mi-
mořádnou péči, kterou mi všichni věno-
vali v době mé nemoci. Vrátili mi chuť 
žít a radovat se ze života. Poděkování 
patří i našemu lékaři MUDr. Marossymu, 
který vzniklou situaci řešil ihned a jeho 
léčba byla úspěšná. Rady, které mi dával 
stále dodržuji a můj život je opět kvalitní 
a spokojený. Děkuji všem a přeji mnoho 
dalších pracovních úspěchů. 

Antonie Kolačná, klientka domova 
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Pult centralizované ochrany města 
Moravská Třebová nabízí:

• 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 dovolené,
• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném místě k dispozici),
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení 

s PCO),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• 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.
Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a ne-
jsou zvlášť zpoplatněny! 
Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu 
(byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po 
dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. Podrobnější informace o po-
skytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 
731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

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

4) Samozřejmostí by mělo být dobře seřízené 
kolo, zejména pak brzdy, na jejichž tenkém lan-
ku visí náš život. 
5) Neopomínejme ani ochranné prvky! A sem 
patří zejména ochranná cyklistická přilba, která 
by se měla stát běžnou součástí každého cyklis-
ty mladšího osmnácti let (tuto povinnost ukládá 
zákon) a rozhodně by se za ni neměl stydět ani 
cyklista starší.
Běžná pravidla provozu na pozemních komuni-
kacích jsou snad všem jasná. Jen nezapomeňte, 
že při jízdě na jízdním kole jste z hlediska záko-
na řidičem nemotorového vozidla.

Utekl před pomocí
Pracovnice Rychlé záchranné služby se obrátila 
ve večerních hodinách dne 15. 10. na strážníky 
městské policie s žádostí o asistenci při ošetření 
zraněného muže ležícího na ulici Sluneční. Když 
se však sanitní vůz s doprovodem představitelů 
zákona blížil k uvedenému místu, muž čile vy-
skočil ze svého nehostinného lůžka, kterým mu 
po nějakou dobu byla tvrdá a studená dlažba 
chodníku a poklusem zmizel v uličkách nezná-
mo kam. Strážníci po muži zřejmě unaveném 
překonáním nekonečné délky ulice Sluneční ješ-
tě chvíli pátrali, aby vyloučili případný další pád 
na tvrdou dlažbu chodníku nebo vozovky, bohu-
žel však již znaveného muže nenašli. 

Vandalové na Pastýřce
Jen pár prstů stačí k tomu, abychom spočítali, 
jak dlouho stojí nad Moravskou Třebovou roz-
hledna, kterou za nemalé peníze nechalo město 
zbudovat nejen pro místní občany, kteří se chtějí 
pokochat půvabem a krásami, jež nabízí okolní 
krajina. Bohužel však se v poslední době začíná 
na vrcholu kopce, ze kterého se Pastýřka hrdě 
tyčí, projevovat skupinka vandalů, kteří vydatně 
zásobují celé okolí odpadky a devastují zařízení 
chránící turisty před případnou nepřízní počasí 
nebo silnými slunečními paprsky. Na uvedeném 
místě budou prováděny namátkové kontroly 
srážníky městské policie, ale i přesto žádáme ob-
čany o výpomoc. Pokud se u rozhledny setkáte 
s takovou „partičkou“, neváhejte a kontaktujte 
městskou policii na tel. čísle 604 611 973. Mož-
ná že právě díky vašemu oznámení bude zařízení 
v okolí Pastýřky sloužit i pro další generace. 

Pověstný podnik
Do Moravské Třebové se za kulturou sjíždějí pří-
znivci hudby z širokého okolí. Do ranních hodin 
jsou pak o víkendových dnech ulice plné podna-
pilých návštěvníků diskoték a místních barů. Na 
ulici Cihlářově byl znovu otevřen pověstný bar 
s hudební produkcí a problémy na sebe nenecha-
ly dlouho čekat. Situace se vyhrotila v noci z 12. 
na 13. 10., kdy se uvedená ulice téměř na celou 
noc proměnila v kolbiště energií nabitých mladí-
ků, návštěvníků diskotéky, kteří si vzájemně do-
kazovali svoji sílu a udatnost. Nekončící potyč-
ky mezi jednotlivci, ale i početnými skupinami, 
verbální i fyzické napadání třeba jen náhodných 
kolemjdoucích se stalo té noci zcela běžným je-
vem. Tato situace zaměstnala na téměř celou noc 
jak hlídku strážníků městské policie, tak i poli-
cistů Policie ČR. Místo toho, aby představitelé 
zákona plnili svoji roli ku prospěchu všech ob-
čanů celého města, zastávali roli pořadatelské 
služby a v podstatě chránili výtržníky samy před 
sebou a před případným vzájemným poraněním!

Karel Bláha, velitel městské policie 

Městská policie radí
Být cyklistou neznamená jen na-

sednout na jízdní kolo
S blížícím se zimním obdobím a krátícím se den-
ním světlem se opět dostává do popředí proble-
matika neosvětlených cyklistů. Tento nešvár nás 
trápí každým rokem a je třeba si uvědomit, že 
s přibývajícím množstvím motorových vozidel 
se jízda na neosvětleném jízdním kole rovná té-
měř sebevraždě! Proto si zopakujeme nejdůleži-
tější zásady, které ochrání zejména vaše zdraví, 
ale také nezhubne vaše peněženka při setkání 
s policistou. 
1) Z hlediska výše uvedeného začneme osvět-
lením. Cyklista je 
povinen za snížené 
viditelnosti užít stano-
vená osvětlení. Tedy 
ve směru jízdy by měl 
svítit světlem bílé bar-
vy, zezadu pak červe-
ně. Mimo obec, ze-
jména v místech, kde 
není pouliční osvětle-
ní, tam by mělo před-
ní světlo (tedy bílé) 
svítit nepřerušovaně, 
a to z důvodu toho, 
aby jsme dobře viděli 
na cestu. V takových 
úsecích by neměla být 

užívána tzv. blikačka! Tu však můžete užít napří-
klad v ulicích města, kde je dostatečné osvětlení 
a dobře vidíme. 
2) Užitečné jsou i odrazky, které bývají umístěny 
v pedálech, ale také ve výpletu kol, jež upozor-
ňují řidiče blížícího se k nám zleva nebo zprava 
například v křižovatce. 
3) Používejme světlé oděvy a reflexní doplňky! 
Reflexní doplňky jsou z hlediska bezpečnosti 
tím nejlepším módním doplňkem, které lidstvo 
dokázalo vymyslet. Tedy alespoň v dopravě. Při 
použití světlých oděvů nás uvidí řidič o několik 
desítek metrů dál, než v oděvu tmavém, ale uži-
jeme-li reflexní doplňky, jedná se až o 200 m, 
tudíž má řidič dostatek času na reakci. 
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme 
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Madagaskar 3 (USA)
14. 11. středa, 17:00, vstupné 65 Kč
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šim-
panzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši 

hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru 
do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte 
Carlu. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad 
Vernon.
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný, 
2012, 92 min.

Bitevní loď (USA)*
19. 11. pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u vá-
lečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli 
velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani 
požádat o ruku své holky (Brooklyn Decker) její-
ho otce (Liam Neeson), shodou nešťastných náhod 
svého nejvyššího velitele. Režie: Petr Berg, hrají: 
Taylor Kitsch, Liam Neeson, Brooklyn Decker, 
Rihanna a další. 
Akční/Sci-fi/Dobrodružný/Válečný, 131 min., pří-
stupný od 12 let, 

Sněhurka a lovec (USA)
21. 11. středa, 17:00, vstupné 65 Kč 
Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) 
se lstí vetřela do přízně krále prosperující a moc-
né říše, který z ní záhy udělá královnu a pak 

zemře. Režie: Rupert Sanders, hrají: Kristen 
Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Chris 
Hemsworth a další.
Dobrodružný/Fantasy/Akční/Drama, 127 min.

Diktátor (USA)*
26. 11. pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je 
považován za posledního mohykána mezi diktáto-
ry. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po 

kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl 
mužný plnovous a spolu s ním masku neomezené-
ho vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze 
všech sil zachránit před demokracií. Režie: Larry 
Charles, hrají: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, 
Ben Kingsley, John C.Reilly a další.
Komedie, 83 min., přístupný od 15 let

Kulturní centrum
(divadlo)

Doma u Hitlerů aneb 
Historky z Hitlerovic kuchyně 
27. 11. úterý, 19:00, kinosál muzea, vstup-
né 200 Kč
Šest malých příběhů, které spojuje postava 
největšího zločince planety, šest groteskních výjevů 
z Führerova života. Kultovní inscenace HaDivadla. 
V roli Adolfa Hitlera exceluje Petr Jeništa. Autor: 
Arnošt Goldflam, Režie: HaDivadlo, hrají: Petr 
Jeništa j. h., Erika Stárková, Simona Peková, 

Marián Chalány, Martina Siničák, Jan Grundman, 
Kamila Valůšková a další.

Slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu
2. 12. neděle, 18:00, nám. T. G. Masaryka, 
vstup volný
V programu vystoupí pěvecký sbor Luďka Klimeše 
Cantilon působící v Jevíčku s pásmem nejkrásněj-
ších vánočních koled, dále magická, kouzelná, ale 
také akční fire show ze Šumperka. 

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, 
tel.: 731 151 784
Otevřeno: duben–říjen út–ne 10:00–16:00 hod., po   zavřeno 
poslední prohlídka: 15:30 hod.

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

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

Stálé expozice

•  Muzeum egyptské princezny aneb 
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice 
Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Ve stínu pyramidy. Příběhy 
moravskotřebovské mumie
Nová publikace, kterou vydaly Kulturní služ-
by města Moravská Třebová a Národní muzeum 
s podporou Ministerstva kultury ČR, Pardubického 
kraje a soukromé dárkyně. V prodeji v muzeu, 
knihovně a informačním centru.
Obsah:
Egyptské mumie v českých sbírkách (Pavel 
Onderka)
L. V. Holzmaister, mecenáš moravskotřebovské-
ho muzea / Jana Martínková
Moravskotřebovská mumie a egyptologové 
(Pavel Onderka)
Moravskotřebovská mumie ve dvojité rakvi    
(Jiří Bučil – Lubica Oktábcová – Pavel Onderka – 
Jakub Pečený)
Rekonstrukce obličeje moravskotřebovské mu-
mie (Petra Urbanová – Helena Lukášová)
22. dynastie (Vlastimil Vrtal)
Památky starověkého Láhúnu (Zoltán Horváth)
W. M. F. Petrie, Hilda Petrie, cesty archeologic-
kých nálezů a Československo (Hana Navrátilová)
Příběh opavské kolekce egyptských nálezů 
(Veronika Dulíková)
Obal na mumii ze sbírky Marie Stony (Veronika 
Dulíková – Pavel Onderka)
Holzmaisterova egyptská sbírka a její cesty po 
českých výstavách s tématikou starověkého 
Egypta a Núbie (Radek Podhorný)
Mumie Meresamun v Chicagu (Emily Teeter)
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 Narozeninová Party vol. 4 
HipHop / Reggae / Ska / Dancehall / Dubstep / DNB / Jungle. Další pokračování velice úspěšné
narozeninové party, kterou pro Vás opět připravují Státy, Hrdia, Jefferson Moiss a další oslavenci. 

2.11.

Erotic show s rádiem Haná – Dj Mirek Karásek17.11.

SEMTEX XXL Party – Dj Maty
Vodka Semtex – 35 Kč, Džbán Vodka Semtex – 220 Kč

3.11.
Facebook Spiced party – Dj Shirak
Přihlas se na akci na Facebooku, odklikni „like“ na Facebook profilu Duku Duku
a máš vstup grátis!!!Navíc si užij dárky od Božkov Spiced!
Božkov Spiced – 20 Kč, Vodka džus – 30 Kč, Rum Cola - 30 Kč

10.11.

80´S & 90´S Retro Party – Dj Pitrrs a Pegas
Vyměň vstupenku za drink na baru!!!

24.11.
2+1 Mega Drink Party – Dj Maty
Masakr cen na baru Duku Duku!!! Dej si dva panáky čehokoli a třetí máš grátis!!!30.11.

Elektrïck Mann / Rádio Jerevan / Pavilon 923.11.

INSANIA / NIL / CATE16.11.

Anglický klub – English club
Libor Marvan, student Střední integrované školy, vede družinku ve skau-
tu, hraje ochotnické divadlo a má kamaráda Daniela Luptona z amerického 
Michiganu, který žije už asi sedm let ve Svitavách. Spolu se studenty ISŠ by 
tito dva mladí lidé rádi otevřeli English club coby příležitost pro moravskotře-
bovské studenty-teeanegery, jak si zlepšit angličtinu. 
Setkání English clubu se bude konat vždy první pátek v měsíci od 17 hodin. 
Více info: liborLM@seznam.cz.
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UPOZORNĚNÍ pro posluchače 
Moravskotřebovské univerzity 3. věku

Zahájení 13. ročníku Moravskotřebovské univerzity 3. věku je 7. 11. 2012 
ve 14:30 hod. v kulturním sále Základní umělecké školy, Zámecké nám.

Velký úspěch Katky Felnerové ve Francii

Evropský týden mobility – Evropský den bez aut
Tématem kampaně 2012 byl – Pohyb správným měrem

Ve dnech 5.–7. října se ve Francii v městě Sé-
lestat konala mezinárodní mažoretková sou-
těž, na kterou byla nominovaná Katka Felne-
rová, mažoretka ze skupiny Arnika, nositelka 
titulu MISTR ČESKÉ REPUBLIKY. Soutěžila 

v kategorii junior, sólo s rekvizitami, a získa-
la titul II. VICEMISTR EVROPY. Titul je o to 
cennější, že konkurence byla velmi silná, sou-
těže se zúčastnily mažoretky z 11 států. Blaho-
přejeme!                  Za Arniku Marie Blažková

Knižní výstava s tématikou – Pohyb správ-
ným směrem
Kampaň Evropský týden mobility zahájila dne 
17. 9. 2012 Knihovna Ladislava z Boskovic 
Moravská Třebová. Za přítomnosti Pavla Brett-
schneidera, místostarosty a politika Zdravého 
města, a ředitelky knihovny paní Ludmily Ko-
láčkové byla otevřena výstava knih s tématikou 
Pohyb správným směrem. Knižní výstava byla  
jako vždy připravena velmi pečlivě a nápaditě. 
Kromě knihy pro řidiče bylo možné zhlédnout  

ŽÁCI MEZI PRAŽCI
Na Základní škole Moravská Třebová, 
Kostelní náměstí 21 se v září letošního 
roku již tradičně konal výchovně vzdě-
lávací projekt Mezi pražci mladějovské 
úzkokolejky. Během něj žáci 7. tříd na 
tři dny vyměnili školní lavice za areál 
Průmyslového muzea Mladějov, aby zde 
zevrubně zkoumali okolní přírodu (letos 
se zvlášť zaměřili na houby a zkamenělá 
pravěká zvířata), seznamovali se s důlní 
historií regionu a vývojem stavební, ze-
mědělské a železniční techniky. Nové po-
znatky a zážitky žáci nezpracovávali jen 
vědecky, ale také umělecky. Co všechno 
se během projektových dnů podařilo vy-
tvořit, představuje sborník a výstava ve 
vestibulu moravskotřebovské radnice na 
náměstí T. G. Masaryka. Výstavu je mož-
né vidět od 24. 10. do 22. 11. 2012, k její 
návštěvě všechny srdečně zvou účastníci 
projektu Mezi pražci mladějovské úz-
kokolejky.       Vlastimil Novák

brožury, které se zabývají jízdou na kole, ale 
také zamyšlením nad pohybem člověka v jeho 
životě. Děkuji tímto pracovnicím knihovny 
za jejich přístup a vytvoření zajímavé výstavy 
a příjemné atmosféry.

Soutěž na in-line bruslích, koloběžkách a dět-
ských kolech
Bezesporu největší letošní akcí byla soutěž na 
in-line bruslích, koloběžkách a dětských ko-
lech. Organizátoři Dům dětí a mládeže, Měst-
ská policie a Zdravé město Moravská Třebová 
byli překvapení množstvím přihlášených dětí, 
a tak letos soutěž rozdělili do tří dnů. První den, 
17. září, přišlo na dopravní hřiště celkem 105 
dětí z mateřských škol a speciální školy, druhý 
den, 18. záři, si na dopravním hřišti osvěžilo zá-
kladní chování na silnici 180 dětí ze základních 
škol. Ve středu bylo nevlídné počasí, ochladilo 
se a pršelo, takže akce již nepokračovala. I tak 
byl celkový počet dětí vysoký – celkem se této 
akce zúčastnilo 285 dětí. Příslušníci městské 
policie ve spolupráci s DDM pro děti připravili 
praktické ukázky s tématem Děti účastníky do-
pravy. Na kolech a koloběžkách, případně pěšky, 
absolvovaly děti vyznačenou cestu, řešily nejen 
překážky na silnici, jako slalom, ale také situace 
na křižovatce s přechodem. Příslušníci městské 
policie trpělivě dětem vysvětlovali, jak se chovat 
na přechodu jako chodec, jak se chovat u pře-
chodu jako cyklista. Děti si zopakovaly důležité 

dopravní značky, byly poučeny o výbavě kol. Na 
závěr byli všichni odměněni diplomem a drob-
nými dárky, které věnovalo Zdravé město Mo-
ravská Třebová, firma Besip a Městská policie.

Malování na ulici 
Další akcí bylo malování na ulici Piaristická. 
Celkem 128 dětí zde pomocí barevných kříd vy-
tvářelo nádherné obrázky s rozmanitými motivy. 
V letošním roce se zapojila také mateřská ško-
la z Tyršovy ulice, a spolu s ní také MŠ v Suši-
cích, kde 27 dětí malovalo přímo před budovou 
mateřské školy. Bezprostřednost této drobotiny 
a její hemžení bylo dojemné. Dětem nevadilo ani 
studené počastí. Odměnou byly drobné odměny, 
které věnovalo Zdravé město Moravská Třebo-
vá. Děkuji pořadatelům – zaměstnancům mateř-
ské školy v ulici Piaristické, Technickým služ-
bám Moravská Třebová a paní Andree Aberlové 
z DDM za přípravu akce a povzbuzování dětí.

Do práce bez aut
V pátek 21. 9. 2012 se zapojil do kampaně 
ETM a EDBA také Městský úřad v Moravské 
Třebové. Jeho zaměstnanci šli do práce pěšky, 
nebo použili kolo či hromadnou dopravu. Děku-
ji zúčastněným za pochopení a podporu snahy 
o zlepšení ovzduší v místě, kde žijeme.

Ludmila Lišková,  
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Sázení stromků
Dne 21. 9. 2012 se zúčastnila třída 5. C sázení 
stromků v rámci projektu Vysaď strom pro mír! 
Mír je zelený! Akce se koná každoročně v tento 
den, neboť byl OSN prohlášen jako Mezinárodní 
den míru (od r. 2001). Jde o celosvětovou akci, 
které se zúčastňuje více jak 5 000 škol ze 150 
zemí. Naše stromečky, 4 duby a 1 osiku, nám při-
nesl a celou činností nás provázel milý a sympa-
tický pan Kamil Sopoušek. Za krásného sluneč-
ného počasí jsme sázeli na mýtince za dopravním 
hřištěm, kde vanul příjemný podzimní větřík. 
Všechny nás to moc bavilo. Žádný z žáků neutr-
pěl poranění horší než odřeniny. Tento den se vel-
mi vydařil a všichni jsme si ho užili. Teď chodí 
stromečky-miláčky zalévat dobrovolníci z našich 
řad.              Aneta Ševčíková, 5. C ZŠ Palackého

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová  
Kulturní služby města Moravská Třebová  

pořádají 
  

7. ročník 
krajské soutěžní přehlídky malých divadelních forem 

KUKÁTKO 
žáků základních praktických škol a základních speciálních škol  

Pardubického kraje 
 čtvrtek 8. listopadu 2012 v 9:00 hod. 
 

kinosál městského muzea v Moravské Třebové 

 
 
 
 

 
 



strana 9 / listopad 2012Z 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 ÁZajímavosti

Gymnazistky s videotechnikou            Foto: archív

Soutěž Rozkvetlé město má své vítěze

ISŠ zaválela na soutěži Řemeslo/Skill

Fyzika a informační a komunikační technologie v praxi

Stalo se již tradicí, že místní organizace ZO ČZS, 
lidově zvaná zahrádkáři, připravila podzimní vý-
stavu výpěstků ovoce a zeleniny. Členové a člen-
ky výboru této organizace pečlivě přichystali ce-
lou expozici, do které bylo věnováno celkem 259 
výpěstků od 53 vystavovatelů z 6 oblastí. A že 
bylo co obdivovat! K vidění totiž byla nejen krás-
ná jablíčka a hrušky, ale také zelenina a květiny. 
Celá výstava byla nápaditě doplněna půvabnými 
tématickými malůvkami dětí. Výstavu zahájil 
předseda ZO ČZS MT Zdeněk Kadlec, přivítal 
starostu města Miloše Izáka a hejtmana Pardubic-
kého kraje Radko Martínka, tajemníka ÚS ČZS 
Svitavy Josefa Leinvebra a ostatní přítomné. 
Slavnostní zahájení zpestřili hudebním vystoupe-
ním umělci místní základní umělecké školy. 
Součástí zahájení bylo také vyhlášení vítězů sou-
těže Zdravého města Moravská Třebová s ná-
zvem Rozkvetlé město. V letošním roce z cel-
kového počtu 200 hodnocených objektů bylo 
porotou vybráno 16 nejhezčích rozkvetlých oken 
či předzahrádek. Vítězové – manželé Trávníčko-

vi, manželé Kubíčkovi, manželé Pavlíkovi, pan 
Karásek, manželé Zapletalovi, paní Sychrová, 
paní Svozilová, manželé Hanáčkovi, paní Kle-
vetová, pan Žáček, manželé Kuncovi, manželé 
Nečasovi, manželé Pliskovi, firma pana Fibicha, 
firma pana Vyroubala a zástupci Sociálních slu-
žeb Moravská Třebová – byli odměněni cenami, 
které věnovalo Zdravé město Moravská Třebová. 
Ceny osobně předávali hejtman Radko Martí-
nek a starosta města Miloš Izák. Výpěstky při-
šlo obdivovat celkem 1 100 návštěvníků nejen 
z Moravské Třebové, ale také z Lanškrounska, 
Poličska, Litomyšlska a Svitavska, především 
zahrádkáři. Na výstavě jste mohli také zakoupit 
výrobky z dílny Domečku – Oblastní charity Mo-
ravská Třebová.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli svou pra-
cí na celém průběhu výstavy i soutěže Rozkvetlé 
město, hlavně pak Zdeňku Kadlecovi, který sou-
těži Rozkvetlé město věnoval velkou část svého 
volného času.
Lišková Ludmila, koordinátorka Zdravého města 

Žáci Integrované střední školy Moravská 
Třebová vybojovali v září ve Vysokém Mýtě na 
mezinárodní soutěži Řemeslo/Skill 2012 1. a 2. 
místo! V konkurenci 58 soutěžících z 19 škol 
opět uspěli ve Vysokém Mýtě žáci ISŠ Moravská 
Třebová. V mezinárodní soutěži Řemeslo – Skill 
se utkali nejlepší žáci odborných škol Pardubic-
kého kraje, včetně družstev z Německa, Sloven-
ska Polska a Maďarska, v oborech zedník, mon-
tér suchých staveb, instalatér a malíř. Soutěžní 
úkoly na sebe navazovaly a ve dnech 17.-21. 9. 
tak postupně vznikala hrubá stavba fragmentu 
koupelny. Moravskotřebováci ukázali, že mají 
opravdu zlaté ručičky, a v obou kategoriích, kte-
ré obsadili, dokázali vybojovat medaile. V kate-

gorii zedník skončila na druhém místě soutěžní 
dvojice Dominik Tylšar a Jiří Zemánek a vítěz-
ství si vydřeli Tomáš Hloch a Marek Vrbický 
v kategorii montér suchých staveb.
Výsledky okomentoval ředitel školy Miloš Mič-
ka. „Jsem moc rád, že se naši žáci účastní soutě-
ží toho typu a dokonce sbírají tak hezké úspěchy. 
Dosažené výsledky ukazují, že je profesně velmi 
dobře připravujeme a že budou jednou schopni 
obstát mezi konkurencí i po ukončení školy. Klu-
kům moc gratuluji!“ uzavřel Mička. Další infor-
mace o úspěších žáků školy, včetně vyučova-
ných oborů, jsou k naleznutí na webu škol www.
issmt.cz.     Ladislav Klemeš, 

zástupce ředitele pro praktické vyučování

24.–25. září 2012 si žáci 6. AV 
moravskotřebovského gymná-
zia ověřili své teoretické zna-
losti z oblasti optiky a praktické 
činnosti z multimedií – zachy-
cení obrazu. Akce proběhla ve 

spolupráci s Kulturním amatérským střediskem 
Impuls v Hradci Králové. Žáci se od pana Prof. 
Mgr. Rudolfa Adlera dozvěděli, jak mají vnímat 
zachycený filmový obraz, jak se tvoří scénář 
a jak pomocí scénáře natočit jednotlivé obrazo-
vé informace pomocí kamery. Poté následovala 
praktická činnost. Ve skupinách žáci sestavovali 
scénáře, natáčeli pomocí kamery, vytvářeli filmy 
na počítači. Vzniklo pět krátkých filmů (Učitel-
čin trumf, Proměna, Přepadení, Romantický ne-
šika, Šťastné odpoledne), které můžete zhlédnout 
na webových stránkách naší školy. 16. října 2012 
navštívili žáci primy a sekundy Národní technic-
ké muzeum v Praze. Při prohlídce jednotlivých 
expozic vyhledávali odpovědi na otázky z oblas-
ti fyziky (významné technické objevy, optika), 

Studujte na GMT = 
studujte ve světě!

Studium v zahraničí se pomalu ale jistě stává 
nedílnou součástí vysokoškolského studia. Sa-
mozřejmě pro dobré studenty. A to že absol-
venti moravskotřebovského gymnázia dobře 
připravenými studenty jsou, svědčí fakt, že v po-
slední době jich téměř desítka právě v zahrani-
čí studuje (Dánsko, Švédsko, Finsko, Mexiko, 
Singapur,…). Gymnázium Moravská Třebová 
poskytuje svým žákům dostatek možností mezi-
národních aktivit již v průběhu středoškolských 
let. Škola je na poli nadnárodní spolupráce velmi 
aktivní a podporuje u žáků rozvoj jejich nejen 
jazykových, ale i životních zkušeností. Ve škol-
ním roce 2012/13 probíhají ve škole dva velké 
mezinárodní projekty. Prvním je dvouleté mul-
tilaterální partnerství škol. Účastní se ho čtyři 
evropské školy a letošní spolupráce byla zahá-
jena na začátku října setkáním učitelů ve finské 
Hämeenlinně. Obrovskou šancí pro žáky je další 
projekt Individuální mobilita žáků, který umož-
ňuje talentovaným jedincům studovat v zahrani-
čí již během střední školy. GMT tuto možnost 
využilo a dvě žákyně pojedou na tři měsíce stu-
dovat do Finska! A protože se podařilo zajistit 
reciproční studium, v současné době můžete 
v naší škole potkat dvě finské dívky pronikají-
cí do složitostí českého jazyka, odlišností české 
a finské kultury i krás naší země a města. 
Pevně věřím, že tyto studijní pobyty budou pří-
nosem pro všechny zúčastněné strany (rodiny, 
žáci, učitelé,…) a získané zkušenosti přispějí ke 
vzdělání i úspěchům v budoucnosti.

Iva Kodešová, koordinátorka projektů

O nový obor na 
gymnáziu je zájem!
To se ukázalo při prezentaci na Přehlídkách 
středních škol ve Svitavách, České Třebové 
a Chrudimi. Obor Informační služby oceňovali 
deváťáci a jejich rodiče jako dobrou volbu. Zau-
jala je především skladba odborných předmětů, 
dva cizí jazyky a vhodně cílená odborná praxe, 
která přinese budoucím maturantům široké mož-
nosti uplatnění doma i v zahraničí. Další výho-
dou nového oboru bude také kvalitní příprava 
pro studium na vysokých školách což je i od-
pověď na časté dotazy nejen návštěvníků pře-
hlídek. Žáci se v průběhu studia naučí pracovat 
s informačními systémy včetně nejmodernějších 
„cloudových“ řešení, základy ekonomiky, právní 
nauky, administrativy, psát všemi deseti, zákla-
dy psychologie, rétoriky, managementu a mnoho 
dalšího. Podmínkou pro přijetí je získání 25 % 
bodů v testech přijímacích zkoušek.

Alena Plocová, ředitelka gymnázia

z oblasti IT (multimédia) a zaznamenávali je do 
pracovních listů. Připravený program pro školy 
Rudolf II. – optika umožnil žákům sekundy se-
známit se s rudolfínskou dobou, sestavit daleko-
hled a prověřit jeho funkce. 
Obě aktivity Základy natáčení a workshop 
a Technické muzeum Praha byly realizová-
ny v rámci projektu ESF Spojení teorie s praxí 
v přírodovědných předmětech.      (zr)

Dny otevřených dveří na 
Gymnáziu Moravská Třebová:
 21. 11. 2012 a 14. 2. 2013 (8-16 hodin) 
Přijďte se podívat na vybavení a činnost 
školy, nahlédnout do výuky a získat po-
drobné informace o studiu v jednotlivých 
oborech. Budete vítáni!
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Okénko ZUŠ
Milí přátelé hudby, rádi bychom Vám představili 
hudební soubor, který vznikl v uplynulém školním 
roce. Soubor se skládá ze žáků Základní umělecké 
školy Moravská Třebová a jsou v něm obsaženy 
nejen nástroje dechové, ale i klávesové, strunné, 
bicí a zpěv. Soubor vystoupil při příležitosti Závě-
rečného vyřazení absolventů v minulém školním 
roce, při kterém žáci dokázali představit skladby 
již po několikaměsíční přípravě. Prezentuje se pod 
názvem JUNIOR BAND (ZUŠ Moravská Třebo-
vá) a s dalšími novými členy nacvičuje nyní pro-
gram na Vánoční koncert. Všechny skladby, které 
v jeho podání zazní, jsou zaranžovány pro aktuál-
ní složení hudebních nástrojů, na které žáci hrají. 
Soubor je prozatím začínající, avšak předpokládá-
me, že žáky bude práce v kolektivu bavit a získají 
v něm mnoho nových hudebních poznatků. Rádi 
se s Vámi setkáme na nejbližší akci, kde bude JU-
NIOR BAND vystupovat.

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Česká křesťanská akademie  ve spolupráci se Sociálními službami 

města vás zve k besedě na téma vzájemného soužití různých etnických skupin. 

 SOUŽITÍ S ROMY 
BEZ PŘEDSUDKŮ 

 Kumar Vishwanathan  

Čtvrtek 29. listopadu 2012 v 16:30 hodin 

Společenský sál Sociálních služeb Moravská Třebová, 
Svitavská 8  

Sri Kumar Vishwanathan (narozen 15. listopadu 1963 v Quilonu, Kérala, Indie) je český 
aktivista, pedagog a sociální pracovník indického původu, který se od roku 1997 v České 
republice, zejména na Ostravsku, věnuje romské menšině a usiluje o zlepšení jejího soužití 
s majoritní společností. Bydlí v Ostravě a cítí se zde doma.  

Odešel z rodné Indie, protože mu tam vadilo nespravedlivé škatulkování lidí do jednotlivých 
kast. V Rusku za Gorbačovovy éry vystudoval fyziku a v České republice začal učit na česko-
anglickém gymnáziu. V roce 1997 plánoval odjezd do válkou zničeného Sarajeva, pak šel ale 
na chvíli pomoci do Ostravy Romům, které postihla katastrofální povodeň – chvíle 
se protáhla na deset let. Za své aktivity získal řadu ocenění - od ministerstva zahraničí Cenu 
Jana Masaryka Gratias Agit, je držitelem Čestné medaile Policie, získal cenu velvyslanectví 
USA - Cenu Alice Garrigue Masarykové 2005, cenu Františka Kriegla nadace Charty 77 
a další.  

du 2012 do června 2013 celoroční hru s názvem 
Lovci perel. Perly získává hráč za přečtené knihy 
(speciálně označené) a zodpoví několik otázek 
o přečtených knihách. Na konci školního roku čeká 
na nejlepší lovce perel odměna. Pravidla hry a bliž-
ší informace získáte v dětském oddělení knihovny.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové děkuje  Kulturním službám měs-
ta,  divadelnímu souboru J. K. Tyla, ZUŚ (p. uč. J. 
Čadílkové a jejím žákům), členům Klubu českých 
turistů a městské policií za spolupráci při pořádání 
lampiónového průvodu pro děti začátkem října. 

PŘIPRAVUJEME
1. 12. Den pro dětskou knihu (výtvarná dílna pro 
rodiče a děti, literární hádanky a kvizy, prodej dět-
ských knih, aj.)

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.–3. 11. Komiksy v městské knihovně
Výstava komiksové literatury pro děti i dospělé z  
knižního fondu městské knihovny. Přístupno v půj-
čovní době knihovny. 
3. 11.–31. 12. Lucie Wrbová - Obrazy
Výstava obrazů Lucie Wrbové, absolventky ISŠ 
v Moravské Třebové, která pochází z  Chornic. Pří-
stupno v půjčovní době městské knihovny (po-čt. 
9.00–17.00 hod., so: 9.00–12.00 hod.).
5.–19. 11. Dny poezie
Výstava české a světové poezie pro děti i dospě-
lé. Uspořádáno u příležitosti  14. ročníku celostátní 
akce Den poezie na památku narození K. H. Máchy 
(16. 11. 1810).
12. 11. Jiřina Šiklová – Krize v různých obdo-
bích života
Přednáška socioložky a vysokoškolské pedagožky 
PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc.  Začátek ve 14:30 hod. 
v zasedacím sále MěÚ (ul. Olomoucká 2).
15. 11. Jak nenaletět podvodníkům 
Přednáška velitele městské policie Karla Bláhy 
o kriminální činnosti v Moravské Třebové. Prak-
tické případy, rady a zásady, jak čelit krádežím, jak 
postupovat proti podvodníkům. Určeno seniorům 
a široké veřejnosti. Začátek v 15:00 hod. ve spole-
čenském sále sociálních služeb. 
17. 11. – 30.11.  – Studentské týdny
Registrace na r. 2012 pro studenty zdarma! Výstava 
literatury pro studenty středních škol (doporučená 
četba,  příručky k přijímacím zkouškám na vyso-
ké školy, přehledy středoškolského učiva různých 
oborů, maturitní okruhy, aj.) Přístupno v půjčovní 
době knihovny.
20. 11. Pojďte s námi do světa
Zdokonalte si v knihovně svou schopnost  domluvit 
se ve světovém jazyku. Konverzace probíhá v an-
gličtině, němčině, ruštině. Začátek je v 17:00 hod. 
v městské knihovně.  
28. 11. Vánoční bazar 
Přehlídka zručnosti, výměna nebo prodej rukoděl-

ných výrobků (vánoční ozdoby, drhané, šité,  vyší-
vané, pletené, háčkované, drátkované, batikované, 
malované a jiné výrobky a předměty). Představte 
svou dovednost a um, svou zručností určitě potě-
šíte druhé! Prosíme vystavovatele, aby se knihov-
ně z organizačních důvodů přihlásili předem (tel. 
461 316 971, 737 021 003, knihovna@mkmt.
cz). Děkujeme.  Akce proběhne v půjčovní době 
knihovny. Možnost nákupu originálního dárku!
Knihovna dětem
Tvořivé středy         
  7. 11. Strašidýlko
14. 11. Hračka          
21. 11. Letadýlko
28. 11. Skládáme čepice
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK. 

Šikovné děti mezi námi 
Městská knihovna se obrací na zručné a šikovné 
děti, které by se chtěly svou dovedností pochlubit 
nebo ji naučit ostatní. Nebojte se přihlásit v knihov-
ně a uspořádat tu svůj koncert, výstavu, představe-
ní, výtvarnou dílnu apod. V listopadu vás zveme: 
1. 11. Mochomůrka, předvede Roman Stejskal, 
začátek v 15:30 hod. 
5. 11. Drak, vede Nikola Stejskalová, od 15:00 hod.
8. 11. Pletení z bužírek, bude učit od 15:30. hod. 
Veronika Daňková
12. 11. Náramky, tvořit budete od 15:00 hod. s Ni-
kolou Stejskalovou
15. 11. Hrajeme karetní a deskové hry, vede Ro-
man Stejskal, začátek v 15:00 hod. 
19. 11. Pavučina, výtvarnou dílnu zajistí Nikola 
Stejskalová, začátek v 15:00 hod.
22. 11. Bambule, ukáže a naučí Nikola Stejskalo-
vá, začátek v 15.00 hod.

Soutěž Lovci perel
Městská knihovna se připojuje k regionálnímu Klu-
bu dětských knihoven SKIP a vyhlašuje od listopa-
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Stavitelé v Moravské Třebové první republiky
Určit stavitele a projektanty moravskotřebov-
ských staveb není ani pro období minulého století 
jednoduché, protože archivní materiály se zacho-
valy jen velmi torzovitě. Přesto z nich, stejně jako 
ze stránek místních novin, vyčteme jména osob 
a firem, které se zasloužily o tehdejší výstavbu 
města. Zkusme se tedy podívat alespoň na ta, která 
se objevují v období první republiky, období krát-
kém, ale velmi zajímavém i z hlediska stavebního 
vývoje Moravské Třebové.
Přímo v Moravské Třebové měli společnou kan-
celář renomovaní architekti Oskar Czepa a Arnold 
Wiesbauer, na státních zakázkách zde pracoval 
Vojtěch Vanický. Projekty zpracovával i městský 
stavební úřad, u veřejných staveb a staveb se stát-
ní podporou do nich zasahovaly nadřízené úřady. 
Velmi často byl však stavitel zároveň architektem 
(autorem projektu). Titul „Architekt“ se někdy ob-
jevoval i v názvu firmy.

Asi nejvytíženějším stavitelem a projektantem zá-
roveň byla firma Franz Habicher, která v námi 
sledovaném období působila v Moravské Třebové 
už ve druhé generaci. Franz Habicher st. (1844–
1913), také majitel cihelny a pily, navrhoval a re-
alizoval reprezentativní veřejné budovy v histori-

zujícím stylu – muzeum (1904–1906), dívčí školu 
(1900), ale také dělnické domky v dnešní Jirás-
kově ulici (cca 1886–1904) a průmyslové objekty 
(v osmdesátých a devadesátých letech 19. století 
rozšiřoval tkalcovny hedvábí v Josefské a Lanš-
krounské ulici). Firmu převzal jeho syn stejného 
jména. Franz Habicher ml. (1888–1931) stavěl 
podle úřady pozměněného projektu Oskara Cze-
py budovu okresního úřadu (1924), podílel se na 
bytové výstavbě – jeho firma stavěla jak státní 
domy podle projektu V. Vanického (1928– 1933), 
tak i jeden z bytových domů stavěných se státní 
podporou v dnešní Školní ulici (1930–1931) a jis-
tě mnoho rodinných domů. V roce 1929 projek-
toval novostavbu pro tkalcovnu hedvábí v Josef-
ské ulici, v roce 1931 stavěla firma vilku v dnešní 
Tyršově ulici č. 40 podle projektu Oskara Czepy 
a Arnolda Wiesbauera. Vdova po Franzi Habiche-
rovi Hermine se v roce 1933 provdala za Ing. Kar-
la Dworžaka, původem z Křenova. Ten roku 1939 
projektoval evangelický kostel a faru, snad byl 
tedy i autorem projektů dalších staveb, které fir-
ma ve třicátých letech realizovala (např. přestavba 
křesťanského spolkového domu – kina 1932, mo-
dernizace fasád domů č. 3 v Bránské ulici a č. 9 
v dnešní Cihlářově ulici1936). Přístavbu barevny 
firmy Conrad Steinbrecher v roce 1937 však firma 
prováděla podle projektu berlínské firmy Dannen-
berg & Quandt a patentu Bruno Bauera. Inzeráty Johanna Hübla a Ernsta Peichla v Hřebečských novinách („Schönhengster Zeitung“)

Franz Habicher st. s manželkou Terezií 
(kronika rodiny Steinbrecherovy, uložená v SOA 
v Zámrsku).

Zajímavé a pro úspěšné podnikání jistě důležité 
jsou rodinné vazby mezi staviteli navzájem a dal-
šími význačnými rodinami ve městě. Habicherovi 
byli spřízněni s vlivnou rodinou Steinbrechero-
vou; továrník Ernst Steinbrecher 
v letech 1923–1933 (a pak ještě 
krátce 1938–1939) zastával funk-
ci starosty Moravské Třebové. 
Hermine Habicherová byla dce-
rou Franze Koldase, majitele po-
krývačství, cementárny a obcho-
du stavebninami.
Dalším z dvanácti potomků 
Franze Koldase byl stavitel 
Wilhelm Koldas (firmu Franz 
Koldas vedli po smrti otce jeho 
bratři Otto a Edmund). Pozor-
nost veřejnosti vzbudil zejména 
v roce 1932, když v dražbě získal 
dům „U modrého lva“, někdejší 
zájezdní hostinec v Holzmaiste-
rově ulici, který sloužil jako ná-
jemní dům „pro zoufalce“. Opravil jej, na k němu 
patřících pozemcích zřídil zahradu a dětské hři-
ště, zjednal pořádek s nájemníky. V roce 1937 
realizoval přestavbu domu č. p. 1 v Cihlářově 
ulici č. 23 podle návrhu Oskara Czepy a Arnolda 
Wiesbauera.
K 1. lednu 1921 odešel z firmy Franz Habicher 
Ernst Peichl a stal se společníkem Johanna Hüb-
la. Jejich společná kancelář sídlila v Brněnské 
2, v domě U bílého koníčka. Jako soudní znal-
ci v oboru stavebnictví nabízeli kromě projektů 
a provedení staveb také znalecké posudky. Spo-
lečná firma byla po dvou letech opět zrušena, 
od 1. ledna 1923 měli Hübl i Peichl samostatné 
stavební kanceláře, Hübl v Brněnské 34 a Peichl 
na Zámeckém náměstí 3 (uváděna také Zámecká 
ulice 3).
Johann Hübl (psáno též Hübel) byl stavebníkem 
a jistě i stavitelem domu v Brněnské ulici č. 40–
42, který nese v nadpraží jeho monogram spolu 
se znakem nápadně připomínajícím zednářský 
a letopočtem 1921. Původně působil jako staveb-
ní technik a přebíral ve své kanceláři v Marxově 
ulici zakázky pro Rudolfa Ilgnera.
Také Johann Hübl a Ernst Peichl se podíleli na 
stavbě „nouzových“ bytových domů a rodinných 
domků.
Ing. Rudolf Ilgner, činný v Lanškrouně, měl 
pobočku v Moravské Třebové. Sídlila nejpr-
ve v Lanškrounské ulici, později na náměstí č. 
39 a nabízela i projekční práce, především pak 
stavbu bytových domů a rodinných domků. Ilg-
ner projektoval už v roce 1916 nemocnici pro 
uprchlický tábor v Moravské Třebové. Později 
se podílel na výstavbě „nouzových“ rodinných 
domků v dnešní Jiráskově i Palackého ulici. Po 

jeho smrti v červenci 1936 převzala vedení firmy 
vdova Hermine.
Franz Wünsch měl kolem roku 1920 kancelář 
v Holzmaisterově ulici č. 50, nabízel projekční 

práce i realizaci staveb – spolu-
pracoval se zednickým mistrem 
Franzem Jenischem. Ve třicá-
tých letech firma sídlila v Olo-
moucké ulici č. 11. Stavěla 
druhý z „nouzových“ bytových 
domů ve Školní ulici (2 nebo 4, 
1930–1931), podílela se na vý-
stavbě „nouzových“ rodinných 
domků v dnešní ulici Palackého 
i v ulici Míru. V roce 1933 sta-
věla podle projektu firmy Hrych 
& Zuber z Moravské Ostravy 
vilu v dnešní Mánesově ulici č. 
19. 6. května 1935 spáchal Franz 
Wünsch sebevraždu – v místním 
tisku byla dávána do souvislosti 
s daňovými úniky, soudním pro-

cesem kvůli jedné z Wünschových staveb (což 
bylo později dementováno) a celkově neutěše-
nou finanční situací firmy. Vedení firmy převzala 
vdova Gisela, v roce 1936 stavěla rodinný domek 
v dnešní Sluneční ulici č. 38.
Jakob Swatek měl v Moravské Třebové staveb-
ní firmu už před první světovou válkou, kdy sta-
věl např. městské lázně. V roce 1919, po návratu 
z fronty, její činnost obnovil. V roce 1923 měl 
společnou firmu s Viktorem(?) Bergem, tesařem 
a majitelem pily, sídlila v Holzmaisterově (dnes 
Lanškrounské) ulici 62. Jakob Swatek  prováděl 
dostavbu okresního úřadu (1934 – podle úřady 
přepracovaného projektu Arnolda Wiesbauera). 
Stejně jako ostatní stavební firmy ve městě také 
Jakob Swatek dostával zakázky v rámci státem 
podporované výstavby „nouzových“ rodinných 
domků. 
Všichni jmenovaní stavitelé realizovali ovšem 
kromě uvedených staveb řadu dalších, především 
rodinné domy pro soukromé stavebníky.
 
Při realizaci státních zakázek se uplatňovaly 
i jiné než místní firmy. Českou menšinovou ško-
lu stavěla podle projektu Vojtěcha Vanického 
prostějovská firma Hrbata & Smékal, o stavbu 
„státních domů“ ve Svitavské ulici  se ucházela 
také firma Julius Mackerle z Jevíčka, která snad 
v Moravské Třebové dostávala zakázky i dříve 
(vila rodiny Weberovy na Nových Sadech?). Po 
nástupu Franze Spiny do funkce ministra veřej-
ných prací bylo však rozhodnuto, že hlavním do-
davatelem stavby bude Franz Habicher. 
Zcela „zvláštním případem“ byla stavba Baťova 
domu na náměstí, na místě historického domu 
č. 15, v roce 1935.     -jm-

Franz Habicher ml. (kronika 
rodiny Steinbrecherovy, 

uložená v SOA v Zámrsku)
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Oblastní charita informuje

Římskokatolická farnost Mor. Třebová

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 5. 11. 
2012 v refektáři františkánského kláštera v 10:00 
hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbito-
va se uskuteční v tomto roce naposledy 14. 11. 
2012. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora Sociálních 
služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy rádi 
zodpovíme na tel. 739 002 744. Půjčovna zdra-
votních a kompenzačních pomůcek je v provozu 
každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. 
Svitavské 44, M. Třebová. Kontakt D. Dokoupi-
lová, tel. 739 002 744.

Zprávy z OCHMT
Svatomartinské veselí
Již potřetí se pokusíme navázat na staré lidové 
tradice spojené se svátkem sv. Martina a 8. 11. 

uspořádáme v sále Na Písku ve spolupráci 
s VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové akci pod ná-
zvem Svatomartinské veselí. Akce je určena pro 
všechny handicapované osoby z celého MTJ re-
gionu a Pardubického kraje. Osobní záštitu nad 
touto akcí převzal hejtman Pardubického kraje 
pan Radko Martínek, který také celou akci pod-
pořil finanční částkou 10.000 Kč.
Sběr ramínek
Pokud máte doma přebytečná, nepoškozená ra-
mínka, prosíme, abyste nám je donesli na sběrná 
místa v budově Oblastní charity v MT (Svitav-
ská 44) nebo do Městské knihovny Ladislava 
z Boskovic. Ramínka budou využita pro propa-
gaci výrobků DS Domeček a STD Ulita. Případ-
ným dárcům moc děkujeme!
Dobrovolnický program Kamarád
Program Kamarád již začal fungovat. Pokud víte 
o dítěti ve věku od 6-12 let, které by potřebova-
lo pomoci s přípravou do školy, případně neví jak 
smysluplně trávit svůj volný čas, neváhejte a kon-
taktujte nás. Program je zcela zdarma, protože 
je finančně podpořen Nadačním fondem Albert 
v rámci grantového programu Nadační fond Al-
bert dětem. Bližší informace vám podá p. Lexma-
nová na tel. 731 604 564, e-mail: pastorace.lexma-
nova@mtrebova.charita.cz.
Další informace a kontakty najdete na našich in-
ternetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, 
či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na ul. 
Svitavská 44, M. Třebová.        Ludmila Dostálová,

ředitelka OCHMT a tým pracovníků

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: 
P. František Bartolomej Uriga OFM, 
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová

Pořad bohoslužeb
Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St–So 18 hod. klášterní kostel

Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

V pátek 2. 11. je Slavnost Všech svatých, mše sv. 
bude v 16 hod. ve hřbitovním kostele Povýšení 
svatého kříže, večerní mše sv. v klášterním kos-
tele již nebude.
V sobotu 3. 11. – udělení svátosti Biřmování, 
mše sv. bude v 10 hod. ve farním kostele Nane-
bevzetí P. Marie.

Pozvání do Laskavárny
Podzimní sezóna v „Laskavárně“ je ve 
znamení pečení nových druhů moučníků 
a palačinek, horkých nápojových specia-
lit a dalších dobrot. Pro narůstající zájem 
o naše moučníky rozšiřujeme nabídku 
o tzv. „moučník s sebou“. Upravili jsme 
pro vás otevírací dobu s ohledem na blí-
žící se zimní čas. Více naleznete na našich 
webových stránkách www.laskavarna.
cz a na facebooku, kde najdete i aktuální 
nabídku Laskavárny, zejména informace 
o připravovaných programech pro vás, ná-
vštěvníky kavárny. 
Adventní čas se kvapem blíží a Laskavár-
na se pro mnohé z vás může stát příjemným 
místem k zastavení a posezení s přáteli či 
rodinou. Nabízíme vám možnost rezervace 
pro firemní večírky, rodinné oslavy apod. 
(do 28 osob) se  zajištěním občerstvení dle 
dohody. Jsme tu pro vás na tel. 733741415. 
K návštěvě „Laskavárny“ srdečně zve celý 
kolektiv zaměstnanců!

Provozní doba 
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské cent-
rum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny
Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum

13:30-17:30 Rodinné a mateřské centrum 
Čtvrtek: 16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka 
od 5 let)
Pátek: 15:30-17:30 Broučci (pro děti 3-7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let)  
Připravujeme
sobota 1. 12. – účast na Mikulášském jarmarku

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

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

V říjnu se nám vyklubal na svět první 
pořad nově vzniklého moravskotřebov-
ského Senior klubu. Stalo se tak 10. 10., 
kdy ve dvoraně muzea na úvod vystoupi-
ly půvabné mažoretky Poupata z Rozstá-
ní s dvěma ladnými tanečními kreacemi. 
Po nich pak oficiálně zahájil aktivity 
S klubu jeho hlavní organizátor Václav 
Žáček. Jako prvního hosta uvedl Věru 
Šourkovou, která stručně popovídala 
o oboru astrologie a odpověděla na 
otázky z publika. To tvořilo asi tři desít-
ky spokojených nejen seniorů (S klub je 
i nadále otevřený všem věkovým skupi-
nám). O sladké občerstvení se (zdarma) 
postaraly členky moravskotřebovské cha-
rity. Druhou akcí S klubu bylo zahájení 
cyklu sci-fi besed 29. 10. v zasedací míst-
nosti domova důchodců. 
Program na listopad:
V pondělí 12. 11. v klubovně Kulturních 
služeb (budova muzea) od 17:00 hodin 
Turisti v Moravské Třebové. Sezná-
mení s aktivitami Klubu českých turis-
tů a vyprávění s videoprojekcí o krá-
sách jedné zámořské země seznámí 
Dana Mikulková a Ladislav Weinlich. 
V pondělí 26. 11. v klubovně do-
mova důchodců od 18:00 hodin 
Rudá planeta Mars. Druhý po-
řad cyklu besed pro přátele sci-fi. 
Na akce Senior klubu jsou srdečně zvá-
ni nejen senioři, ale i ostatní veřejnost. 
Vstupné je dobrovolné.           (sl)

MUDr. Michal Číšecký
oční ambulance, poliklinika, Svitavská 25, 
Moravská Třebová 

Od 1. 11. 2012 ZMĚNA ORDINAČNÍCH 
HODIN OČNÍ AMBULANCE
Pondělí 7:00–12:00 12:30–15:00 (OCT vyšetření) 
Úterý  7:00–12:00 12:30–17:00 
Středa 7:00–12:00 12:30–17:00
Čtvrtek  7:00–12:00
Pátek  7:00–12:00
Provádíme:
• oční vyšetření dětí i dospělých
• kontroly a předpisy brýlové korekce na přes-

ných digitálních přístrojích
• oční vyšetření při celk. onemocněních dle dopo-

ručení ošetřujícího lékaře
• pravidelná oční vyšetření diabetiků 
• sledování glaukomatiků (včetně perimetre, pa-

chymetrie a OCT vyšetření) 
• sledování sítnicových onemocnění (včetně OCT 

vyšetření) 
• vyšetření pro potřeby zaměstnavatele, řidičské 

průkazy 
• aplikace kontaktních čoček
• konzultaci zájemců o odstranění brýlí refrakční-

mi výkony (laserem)
• vyšetření přední části oka, sítnice i zrakového 

nervu na novém spektrálním OCT přístroji s vy-
sokým rozlišením 

Objednávky k vyšetření na tel.: 461 312 569 
Bližší informace o podrobném členění ordinač-
ních hodin, spektru poskytování služeb a objed-
návání najdete na www.ocni-mt.cz. 
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Akce na měsíc  LISTOPAD 2012
1.-30. 11. Keramické dílny + lezení na US pro ZŠ 
– třídy nahlásí účast telefonicky.
11. 11. Den leváků na ledě – v neděli 11. 11. od 
13:00–14:30 na zimním stadionu. Bruslení, zábava 
a soutěže pro děti i dospělé. Vstupné dobrovolné. 
Více na plakátech a webu DDM.
20. 11. Florbal 6.-7. třída chlapci – obvodní kolo, 
14:00 hod., Gymnázium M. Třebová.
22. 11. Florbal 8.-9. třída chlapci – obvodní kolo, 
14:00 hod., Gymnázium M. Třebová.
23. 11. Kam všichni zmizeli. Pobytová akce v DDM 
a na hvězdárně pro žáky 5. třídy ZŠ ČSA. 
27. 11. Florbal 6.-7. + 8.-9. třída dívky – obvodní 
kolo, 14:00 hod. – Gymnázium M. Třebová.
30. 11. Adventní svícen –  pro veřejnost - 15:30 – 
17:00 hod. v DDM. S sebou pracovní triko, přezův-
ky, nůžky, 20 Kč, 4 svíčky, případná umělá přízdo-
ba. Stanoviště pro malé děti (v doprovodu rodičů). 
Přírodní materiál k dispozici v DDM. Závazně se 
nahlásit do 28. 11. v DDM. Více a plakátech. 
30. 11. Krása podzimu – uzávěrka výtvarné soutěže 
pro ZŠ, více v propozicích.

Připravujeme:
2. 12. Mikulášský karneval – v neděli od 14:00 
hod. ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhod-
nocení masek, vystoupení kroužků DDM. Příchod 
Mikuláše s nebeským doprovodem (sladkosti pro 
děti), tombola (5 Kč), diskotéka. Občerstvení zajiš-
těno, vstup zdarma. Zakončení v 16:00 hod. Akce ve 
spolupráci s Kulturními službami města.
14. 12. Ježíšek dětem – 16:00–17:30 hod. ve dvora-
ně muzea. Více na plakátech a webu DDM.

Poděkování
Tímto prostřednictvím bychom chtěli poděkovat 
všem pejskařům, kteří svou účastí na letošní Pejski-
ádě podpořili Útulek pro psy ve Vendolí. Velký dík 
patří i tradičním sponzorům – Zoofloru + Chovatel-
ským potřebám ul. Cihlářova v Mor. Třebové a Ve-
terinární klinice VETVILL ve Svitavách. Fotografie 
a výsledkovou listinu z akce naleznete na webových 
stránkách DDM. 
Kroužky:
ŠPERKY – pro zájemce 5.-9. tříd, SŠ i dospělé. 
Vlastní návrh a výroba šperků z keramiky, z korál-

ků, z fimo hmoty a kernitu. Nebudou chybět šperky 
smaltované a skleněné + módní doplňky z výše uve-
dených materiálů. Schůzky: Čtvrtky od 16:30 hod. 
do 18:00 hod. v DDM. Vedoucí: Lenka Jurůjová. 
Bližší informace v DDM.
TANEČNÍ KROUŽEK SE STEPEM – pro zá-
jemce od 1. tříd, začátečníky i pokročilé z loňska. 
Vedoucí: Alois Bílek. Informace ohledně schůzek 
obdržíte v DDM.
Karate - pro chlapce i děvčata od 1.–3. třídy. Schůz-
ky každé pondělí od 17:00 hod. na ZŠ Palackého. 
Vedoucí: Jan Sýkora. Cena na pololetí 400 Kč.

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

 Dům dětí a mládeže

Českomoravské pomezí 
získalo Cenu poroty na 

festivalu Tour Region Film
Jubilejní 45. ročník festivalu filmů a multimé-
dií s turistickou tématikou Tourfilm se uskutečnil 
v Karlových Varech od 4. do 6. října. Soutěžní pře-
hlídky, do které bylo v letošním roce přihlášeno cel-
kem 656 spotů, filmů a multimediálních prezentací 
ze 136 zemí světa, se zúčastnilo také Českomorav-
ské pomezí. Tato turistická oblast soutěžila s in-
ternetovou prezentací, která zahrnuje portál www.
ceskomoravskepomezi.cz propojený se stejno-
jmennou facebookovou stránkou a nově také web 
optimalizovaný pro uživatelsky pohodlnější pro-
hlížení v mobilních telefonech. Posláním festivalu 
Tourfilm je uvést a ocenit filmy a multimédia, které 
svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispí-
vají k rozvoji domácího i zahraničního cestovního 
ruchu. Festivalový program vyplnily prezentace 
zaměřené na cestovní ruch, projekce soutěžních 
snímků i multimediální fórum. Ve čtvrtek večer pak 
byla ve velkém sále Grandhotelu Pupp pod mode-
rátorským vedením herce Tomáše Hanáka slavnost-
ně předána ocenění vítězům jednotlivých kategorií 
v rámci národní části soutěže nazvané Tour Regi-
on Film. Hned v úvodu slavnostního večera ocenil 
kvalitu a profesionalitu všech přihlášených filmů 
a multimédií předseda odborné poroty Jiří Mikeš, 
podle kterého se produkce regionů v České repub-
lice v oblasti propagace po několika letech koneč-
ně dostala na standardní západoevropskou úroveň. 
I v silné konkurenci dosáhlo Českomoravské po-
mezí významného úspěchu a zástupci této turistic-
ké oblasti si z karlovarského festivalu odvezli Cenu 
poroty „Prix Jury“ v kategorii Multimédia. Zároveň 
se Českomoravské pomezí stalo jediným oceněným 
zástupcem Pardubického kraje na letošním ročníku 
Tour Region Filmu.
Pro turistickou oblast vymezenou historickými 
městy Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebo-
vá a Vysoké Mýto je to již druhé ocenění na festi-
valu Tourfilm v řadě. V loňském roce získal Cenu 
poroty v kategorii propagačních spotů krátký sní-
mek Českomoravského pomezí cílený na rodiny 
s dětmi. Ačkoli se letošní turistická sezóna teprve 
chýlí ke konci, už nyní jsou v plném proudu pří-
pravy na sezónu příští. Pro návštěvníky budou při-
praveny webové stránky i tištěné materiály s nový-
mi turistickými programy, kterými se budou moci 
inspirovat při návštěvě regionu. Netradičním způ-
sobem upozorní na Českomoravské pomezí a jeho 
osobnosti a atraktivní místa také krátké animované 
spoty. 
Novinky se chystají i v oblasti multimédií. Kromě 
dalšího rozvoje webového portálu a facebookové 
prezentace bude v příštím roce spuštěna také nová 
hra pro všechny uživatele tzv. chytrých telefonů. 
Návštěvníky provede nejzajímavějšími místy Čes-
komoravského pomezí a přinese spoustu zábavy 
i možnost soutěžit s ostatními uživateli aplikace.
Jiří Zámečník, marketingový manažer cestovního ruchu
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Koně z Kunčiny úspěšní na závodech
V letošním roce vyrazily děti z jezdecké stáje 
v Kunčině poprvé na závody zařazené do seriá-
lu pony poháru stáje Manon v Suché u Litomy-
šle. Ačkoli bylo cílem původně se ctí dokončit 
všechny starty a udržet krok s početnou konku-
rencí, nakonec si děti a jejich čtyřnozí partneři 
odváželi ceny za přední umístění v jednotlivých 
závodech a ani ti, co neskončili na dekorovaných 
místech rozhodně ostudu neudělali. Nejlépe do-
padla ve finále, a to i přes neúčast stáje v úvodní 
části seriálu, Barbora Vávrová ze základní školy 
Kostelní náměstí, která díky vyrovnaným výko-
nům po celou sezónu skončila na celkovém 3. 
místě ze všech 90 účastníků závodů. Dopomohla 
jí k tomu 12 letá klisna Merilin, se kterou cel-
kově 8. skončila i Tereza Kynclová, ze základní 
školy Palackého. Obě děvčata završila úspěšnou 
sezónu startem na říjnovém Šampionátu dětí 
na Suché, kde v úvodním parkuru skončila se 
stejným koněm Tereza na 4. a Bára na 5. mís-

tě. Dvěma prvenstvími v jízdách zručnosti dětí 
a dalšími dobrými výsledky si celkové 7. mís-
to v poháru na svém poníkovi Vilíkovi zajisti-
la Anička Drdlová ze základní školy Palackého. 
Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme 
také těm, jejichž jména zde nebyla zmíněna 
a všem ostatním našim členům, ať už nás repre-
zentují na závodech nebo si vychutnávají vy-
jížďky v sedlech našich koní krásnou přírodou 
v okolí Moravské Třebové. Zveme k nám také 
další zájemce, a to jak se soutěžními ambice-
mi, tak s touhou po rekreačním ježdění. Snad 
ještě letos bychom měli otevřít jezdeckou halu 
s profesionálním povrchem, takže počasí již ne-
bude komplikovat trénink a nabídnou se nám 
nové možnosti pro přípravu koní i jezdců. Za 
realizační tým stáje v Kunčině všem jezdcům 
a rodičům dětí ještě jednou velký dík. Kontakt 
pro klienty 604 596 318, www.konevkuncine.
websnadno.cz.           Zuzana Šejnohová Vrbická

Úspěšný podzim ve střeleckém klubu mládeže
Ve dnech 5. a 6. 10. jsme se zúčastnili 19. roč-
níku mezinárodního branného víceboje mládeže 
v Prudké-Doubravníku pořádaného sBTS ČR. 
Úspěch sklidily zejména nejmladší děti v kate-
gorii A do 12 let, první místo – Michaela Při-
dalová, Jakub Dvořák a Kristýna Škrabalová. 
V kategorii B 13–16 let, družstvo Andrea Ha-
velková, Patrik Hečko a Patrik Frühauf dovezli 
bronz. Největším střeleckým úspěchem pro náš 
klub bylo 2. místo z celkově  96 střelců do 26 
let, které vystřílela Andrea Havelková (12 let), 
a to 49 bodů z max. 50 bodů. I v letošním roce 
je o sportovní střelbu v našem městě u dětí zá-
jem. V klubu mládeže máme 35 dětí a dalších 15 
v přidruženém klubu Křenov. Oba oddíly úzce 
spolupracují i nadále s DDM v Moravské Tře-
bové. Velký úspěch měl nultý ročník branného 
víceboje Memoriálu Jiřího Gruncla v Křenově 
13. 10. 2012. I tady naše děti i dospělí (účastnili 

se i trenéři a rodiče) uspěli a odvezli si mimo cen 
spoustu krásných zážitků z celodenní akce. Na-
šim kolegům z Křenova patří velký dík. V letoš-
ním školním roce opět patří poděkování za pod-
poru klubu mládeže městu M. Třebová, DDM, 
II. ZŠ, vojenské STŠ a zejména všem členům na-
šeho klubu, kteří vytváří zázemí na naší základní 
střelnici AVZO a BTS v Linharticích. 

Tomáš Přidal a Petr Zemach, trenéři mládeže

Fotbalisté sčítají podzimní 
ztráty, ale i výjimečné zisky
Podzimní část soutěžního ročníku 2012/2013 se 
chýlí k závěru. Fotbalisté začínají průběžně bi-
lancovat. Nejúspěšnějším družstvem SKP Slovan 
se bezesporu stanou starší žáci, startující v KP. 
Dobře se vede i jejich mladší záloze. Dorostenci 
po sestupu z mezikrajského KP žel jen paběrku-
jí v pardubickém KP, příliš se nedaří ani týmům 
dospělých – C muži v III. třídě Svitavska často 
střídají sestavu, a to se projevuje na jejich výko-
nech, B muži (1. B třída) přes kvalitu mladého 
kádru dlouho čekali na výhru. Zcela jistě mají re-
zervy a ambice na setrvání ve vyšší soutěži. Áčko 
(krajský přebor), představující vrchol fotbalové 
pyramidy s vyrovnaným kolektivem dosud nepře-
svědčuje herně, zejm. střelecky. Tým se stal re-
mízovým králem a na jaře bude mít dost složitou 
situaci, aby uhájil příslušnost ke KP.     (mt)

A muži – Lanškroun 1 : 1 (0:0) 
 Branky: Vančura 
Moravany – A muži 1 : 1 (0:1) 
 Branky: Konečný
A muži – Přelouč 3 : 0 (1:0) 
 Branky: Vančura, Potyš, Konečný 
Pardubice C – A muži 4 : 0 (1:0)
Hlinsko – A muži 2 : 1 (0:1) 
 Branky: Konečný, Štěpánek
Průběžné pořadí:
8. místo   11 3 4 4   14:18   13 bodů

Sebranice – B muži 0 : 3 (0:2) 
 Branky: Zobač 2, Štěpánek
B muži – Č. Třebová B1 : 1 (1:1) 
 Branky: Novotný
Verměřovice – B muži 2 : 3 (1:2) 
 Branky: Polák 2, Linhart
B muži – Morašice 2 : 1 (1:0) 
 Branky: Müller, Sedláček
Kunčina – B muži 0 : 1 (0:1)
Průběžné pořadí:
7. místo   11 4 4 3   16:17   16 bodů

C muži – Rohozná 1 : 5 (0:1) 
 Branky: Kudyn V.
C muži – Jevíčko B 2 : 2 (1:0) 
 Branky: Zelinka 2
Linhartice B – C muži  2 : 0 (0:0)
C muži – Hradec n/Svit. 1 : 1 (0:1)
 Branky: Cink P.
Jedlová – C muži 2 : 3 (1:3) 
 Branky: Cink, Zelinka 2
Průběžné pořadí:
12. místo   11 2 3 6   12:24   9 bodů

Aktuálně ze sportu
Memoriál Jarky Vojířové
Po dvaatřicáté jej uspořádal DDM na počest ně-
kdejší vynikající atletky. Běhů na hřišti II. ZŠ se 
zúčastnila více než stovka mladých zájemců.

Třebovští cyklisté na Poháru svitavského 
Bike clubu
Místní cyklisté využívají mezidobí mezi jednot-
livými závody Cyklomanu k účasti na podnicích 
širokém regionu. Svitavský Bike klub uspořádal 
v letošním roce seriál 7 závodů, jichž se Tře-
bováci zúčastňovali se ctí. Poslední duatlon se 
konal začátkem října, po sečtení výsledků vyšlo 
najevo, že tři moravskotřebovští bikeři získa-
li medailové pozice - své kategorie vyhráli: M. 
Schön, J. Doležel. D. Rolencová byla třetí.

Češi na MS na silnici neuspěli
S nadějemi na dobrý výsledek nastoupila na 
start závěrečného závodu světového šampioná-
tu v nizozemském Limburgu sedmička českých 
silničářů v čele s Romanem Kreuzigerem (1987) 
a dalším moravskotřebovským rodákem Leopol-
dem Königem (1988). Na kola se jim však nale-
pila smůla (hromadný pád), i proto do cíle 269 
km dlouhé trasy dorazil nejlépe na 59. místě Jan 
Bárta (klubový kolega Königa z NetAppu) se 
ztrátou na 2:21 na vítěze Philippe Gilberta z Bel-
gie. Třebovskou jedničku postihly křeče, dojel 
až na 113. místě (jako čtvrtý Čech). „Bohužel to 
dopadlo, jak to dopadlo. Kopcovitý terén vyho-
voval, pád balíku udělal ovšem škrt přes sebevě-
domí. Takže zase někdy příště,“ dodal zklamaný 
cyklista.

Volejbalové kadetky zahájily další díl ligové-
ho působení
Jiný cyklus než ženy mají moravskotřebovské 
kadetky. Po loňském úspěchu se velice cílevě-
domě a odpovědně zakously do svých soupeřů 
- zahájily sice nečekanou prohrou s nováčkem 
ze Svitav, ale v dalších kolech si vylepšily svou 
bilanci.
Svitavy - Mor. Třebová 3:2 (-21,21,-18,18,18)
Svitavy - Mor. Třebová  3:1 (17,8,-21,21)
Mor. Třebová - Nový Jičín B  3:0 (15,13,18)
Mor. Třebová - Nový Jičín B  3:0 (7,5,22)   

Průběžné pořadí
(p. družstvo utkání V P K sety míče body)
1. TJ Sokol Šternberk
 4 4 0 0 12:0 302:200 12
2. TJ Slovan Moravská Třebová
 4 2 2 0  9:6 328:285 7
3. TJ Nový Jičín A
 4 2 2 0  7:6 285:282 6
4. TJ Sokol Česká Třebová II 
 4 2 2 0  6:7 285:287 6
5. TJ Svitavy
 4 2 2 0  6:9 298:328 5
6. TJ Nový Jičín B
 4 0 4 0  0:12 184:300 0
*skupina se boduje italským bodováním!     (mt)

Listopadová sportovní 
pozvánka

Fotbal
  3.11. 10:00 dorost - Lanškroun
  4.11. 14:00 A muži - Chrudim B
17.11. 13:30 A muži - Žamberk

Hokej
??? (doposud neznámé – základní 1. část 
končí 4. 11. utkáním Polička – HC Slo-
van a dále to bude podle toho, kdo po-
stoupí dál a z jakého místa)

Stolní tenis
24. 11. 9:00 a 13:30
 TJS M. Třebová - KST Linea Chrudim C
25. 11. 9:00
 TJS M. Třebová B - KST Vysoké Mýto
25. 11. 13:30
 TJS M. Třebová B - Vidlatá Seč A
Volejbal (kadetky) – 1. liga, skup. C 
(www., cvf, 1-KKY-C) tělocvična ISŠ, ul. 
J. K. Tyla
3. 11. 10:00–14:00
 VK Slovan M. Třebová - Česká Třebová
17. 11. 10:00–14:00
 VK Slovan M. Třebová - Svitavy
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Novinky z klubu bojových sportů BONUS GYM o. s.

Hokejisté zahájili KLM povinným vítězstvím

Po delší pauze opět přináším pár informací o na-
šem dění. Na úvod bych rád touto cestou poděko-
val zástupcům firem OR-CZ, s. r. o., KAYSER, 
s. r. o., Romanu Klevetovi a v neposlední řadě 
městu Moravská Třebová za vyslyšení našich žá-
dostí a následné poskytnutí finančních příspěvků 
pro naše sdružení a naše závodníky. Díky těm-
to příspěvkům zajišťujeme chod naší tělocvičny 
a hradíme náklady spojené s vycestováním našich 
závodníků na soutěže. V poslední době jsme se 
zúčastnili několika turnajů. Mezi ně patří tradičně 
amatérská liga v Muay Thai, Grapplingu a Boxu 
CMTC v Šumperku, BFC Cup Liberec, který byl 
zaměřen pro nováčky v disciplíně K-1, dále to byl 
mezinárodní turnaj Czech Open K-1 v Olomouci, 
v ten samý den se naše druhá výprava vydala do 
Jičína na Kwon Cup v Grapplingu, následovalo 
první kolo MČR v Muay Thai C.M.T.A. v Pra-

Před 14 dny zahájil nový ročník KLM v hokeji. 
Její trojdílnost, resp. hrací systém nabízí opět nové 
schéma o jehož efektivitě lze jen spekulovat. Pa-
trně dva měsíce zápasů budou v korelaci se sílou 
a úrovní jednotlivých týmů, závěr soutěže může 
přinést cokoliv. Třebovští hokejisté (primát 2008, 
2010) rozhodně nepatří k outsiderům, spíše naopak 
- jejich cílem je minimální postup do nejlepší čtyř-
ky soutěže. Dalším primátem by nikdo rozhodně 
nepohrdnul. Série přípravných utkání s tradičními 
soupeři byla úspěšná, tímto testem se zkoušel rov-
něž přínos nových posil, včetně domácích juniorů.
Z výsledků přípravy
HC Č. Třebová – HC Slovan
1 : 7 (1:2, 0:3, 0:2) Branky: Polák, Rajnoha, Kolá-
ček, Peška, Muselík, Urbášek 2
HC Slovan – HC Uničov
2 : 3 (1:1, 0:1, 1:1) Branky: Doleček 2  
HC Boskovice – HC Slovan
2 : 5 (1:1, 0:3, 1:1) Branky: Peška, Polák, Fryč, 
Faltus, Doleček
HC Slovan – HC Č. Třebová
14 : 0 (2:0, 4:0, 6:0) Branky: Kobza 2, Dose-
děl, Polák, Peška, Urbášek 2, Zeman 2, Koláček, 
Kutmon, Řehulka, Tregler 2
HC Slovan – HC Hlinsko
7 : 3 (3:2, 0:0, 4:1) Branky: Faltus 2, Tregler, Peš-
ka, Kobza, Zeman, Muselík
HC Hlinsko – HC Slovan
6 : 7 (2:1, 1:3, 3:3) Branky: Řehulka 2, Kutmon 2, 
Holub, Urbášek
Přes léto zažila kabina Slovanu docela slušný 
průvan. Jejím vládcem sice zůstal i nadále trenér 
Jan Klacl, ale hráčský kádr doznal podstatných 
změn. Šestice Malý, Volčko, Rybníkář, Fekiač, 
Petrů a Skácel dala Rehau aréně sbohem, nově se 
pak v týmu ve srovnání s minulou sezónou objeví 
hned sedm hokejistů: Polák, Fryč, Rajnoha, Do-
seděl, Radimecký, Doleček a navrátilec Řehulka. 
„Vzhledem k tomu, jak jsme doplnili kádr a hlav-
ně když se nám podařilo skloubit v zadních řadách 
mládí se zkušenostmi, chceme patřit ke spolufavo-
ritům krajské ligy,“ netají se tiskový mluvčí klubu 
Daniel Prokop. „Cílem je první čtyřka a v ní být 
pokud možno co nejvýše,“ dodal. Na tomto zákla-
dě poté vykrystalizovala soupiska s jejíž kvalitou 
je vedení klubu spokojeno. Za nejžhavějšího favo-
rita ligy pokládají hokejisté celek Chocně. 
SOUPISKA
Brankáři: Petr Bureš (37), Lukáš Kulhavý (49), 
Vojtěch Přikryl
Obránci: Michal Rajnoha (4), Jaromír Parolek 
(5), Lukáš Kutmon (8), Jakub Fryč (1), Radek Ho-
lub (81), Petr Doseděl (87), Martin Urbášek (17), 

ze a jako zatím posledním turnajem bylo MČR 
v K-1 opět v Praze. Jednotlivé výsledky by se 
sem asi nevešly, takže jen dodám, že na někte-
rých akcích jsme vítězili, ale i prohrávali. Dále 
nás čeká galavečer, do kterého byl vybrán náš 
Aleš Žouželka, aby se v osmičlenné pyramidě 
pod plnými pravidly Muay Thai (včetně loktů) 
ucházel o titul profesionálního mistra ČR v Muay 
Thai asociace C.M.T.A. ve váhové kategorii -72,5 
kg. Tato pyramida bude součástí prestižního ve-
čera Souboje Titánů, konaného 24. 11. 2012 v pl-
zeňské hale TJ Lokomotiva. Aleš je v současné 
době ve velmi tvrdé přípravě, která je nezbytnou 
nutností před takto těžkým turnajem. Držme mu 
všichni palce. O výsledcích budu opět informovat 
i na našich webových stránkách www.bonusgym.
ic.cz a na našem klubovém Facebooku. 

Milan Margetin, trenér Bonus Gym o. s.

Jiří Polák (97)
Útočníci: Michal Doleček (3), Libor Kobza (6), 
Tomáš Faltus (10), Martin Řehulka (15), Michal 
Rak (16), Stanislav Stloukal (18), Miroslav Ko-
láček (20), Tomáš Zeman (21), Miroslav Husárek 
(22), Filip Radimecký (22), Muselík Roman (33), 
Tregler Patrik (61), Peška Michal (89)
Trenér: Jan Klacl
Vedoucí družstva: Antonín Štěpánek
Kustod: Vladimír Koudelka
Boj o mistrovské body začal úpěšně.
HC Slovan – Orli Lanškroun 
6 : 4 (2:2, 3:0, 1:2) Branky: Řehulka 2, Polák, Peš-
ka, Faltus
Poněkud rozpačitý výkon na úvod soutěže; zdánli-
vý outsider udržoval vyrovnanou partii zejm. díky 
nepřesnostem domácích hokejistů.
HC Litomyšl – HC Slovan
6 : 1 (1:0,2:0,3:1) Branky: Zeman
Po povedené přípravě přišlo kruté vystřízlivění 
a nedařilo se nic.
HC Slovan – Spartak Polička
5 : 2 (2:1,2:1,1:0) Branky: Řehulka, Zeman, Kob-
za, Fryč, Stloukal
V bojovném utkání plném nepřesností nakonec do-
mácí uspěli.                                                      (mt)

Na Strahově cinkalo zlato i pro nás
Žáci ZŠ Palackého na republikovém finále 
OVOV 2012, 21.–22. 9. 2012, Praha–Strahov.
Stejně jako minulý rok i letos se žáci naší školy 
probojovali do republikového finále Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů. Tento závod, ve 
kterém se účastníci musí „poprat“ s deseti disciplí-
nami během dvou dnů, organizují olympijští vítě-
zové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. 
Na ploše strahovského stadionu se soutěžící i di-
váci mohli setkat (kromě již zmíněných organizá-
torů) i se sedmdesáti bývalými českými olympio-
niky. V konkurenci více než sedmi set dětí z České 
republiky, Slovenska, Polska a Maďarska se sou-
těžící z naší školy neztratili a dovezli do Morav-
ské Třebové i kov nejcennější. Ze Strahova si dále 
domů odvezli celkem čtyři diamantové odznaky. 
Zisk tohoto odznaku je na hranici špičkových vý-
konů. Díky Anetě Janštové, žákyni 6. A, se může-
me chlubit zlatem z kategorie dívky 2001. Celkově 
3. místo obsadila Nikola Greplová (1998). Hana 
Hájková (2002) byla také vyhlášena jako třetí, ale 
po korekci výsledků nakonec obsadila velmi pěkné 
čtvrté místo. Družstvo, které po třech disciplínách 
bylo na třetím místě, své postavení neudrželo 
a skončilo celkově jednadvacáté. Soutěž byla letos 

o poznání vyrovnanější. Naši žáci však předvedli 
kvalitní výkony, a tak se v silné konkurenci vůbec 
neztratili.
Umístnění našich žáků (ČR, mezinárodní soutěž, 
odznak):
Dívky: Hana Hájková (4., Diamond), Aneta Jan-
štová (1., Diamond), Monika Cápalová (11., 15., 
Gold), Etela Holubová (7., 8., Diamond), Martina 
Kejhová (35., 39., Silver), Nikola Dolečková (35., 
36., Gold), Nikola Greplová (3., Diamond), Vero-
nika Holubová (36., 42., Silver), Ilona Kužílková 
(55., 63., Bronze), Tereza Dolečková (12., Silver)
Chlapci: Martin Šmerda (10., Gold), Martin Jan-
čák (10., Gold), Milan Žák (47., 49., Bronze), Da-
niel Hladík (26., 28., Silver), Jiří Sedlák (58., 60., 
Bronze), Patrik Mikšánek (79., 83., Bronze), Jiří 
Kyncl (9., Silver).
Městu Moravská Třebová děkujeme za finanční 
podporu účasti našich žáků na tomto republiko-
vém finále. V tomto školním roce máme přislíbenu 
organizaci okresního i krajského kola této soutě-
že. V minulém roce jsme totiž úspěšné zorgani-
zovali krajské kolo za účasti olympioničky Šárky 
Kašpárkové. To bylo vyhlášeno jako druhé nejlep-
ší v rámci ČR.       Roman Cápal

Silniční časovka v předstihu 
nerozhodla o všech 

cyklomanských titulech
Svitavští cyklisté znovu ovládli cykloman-
skou časovku
Cyklisty vymodlené počasí ovládlo cyklo-
manskou silniční časovku. To byla jediná de-
víza/benefit předposledního dílu celoročního 
seriálu. Na straně druhé nezměrné úsilí, pot 
a krev, doslova hektický výkon každého z 82 
zúčastněných (o 3 méně než loni). Na star-
tu nechyběla řada reprezentantů a účastníků 
MS (Boštík, Simonová), nic náhodě nepone-
chali ani předpokládaní favorité – ostatně šlo 
o předposlední možnost, jak povýšit průběžné 
body a pořadí v seriálu. Za 14 dní při výjezdu 
do vrchu bude všemu konec a přijde čas cel-
kové korunovace.

Desítka nejlepších se proměnila jen málo
Pomyslné zlato za nejrychlejší jízdu na 22 km 
dlouhé trase si odvezl svitavský Michal Ho-
rák (mj. vítěz úvodního prologu) v dresu Cy-
kloněmčík Haibike. Sám majitel stáje Martin 
Němčík doplatil na technickou chybu (řetěz). 
Výsledková listina se nijak nápadně nelišila 
od té loňské, jen si někteří sprintéři si vyměni-
li místa (Horák-Kuda, Němčík-Orálek). Nově 
se vklínil do nejlepší desítky junior Schlegel, 
lanškrounský talent jezdící za Favorit Brno. 
Mezi ženami jednoznačně kralovala českotře-
bovská Iveta Simonová. Také zúčastnění ho-
bbíci v pelotonu prokázali dostatek elánu, se-
bezapření a bojovnosti bez ohledu na výsledek; 
mnohým šlo o doplnění své účasti na sedm zá-
vodů, což zajišťuje možnost získat, bez ohledu 
na konečné pořadí v seriálu, hlavní cenu: kolo 
Haibike. Závod splnil očekávání organizátorů 
(Rotter-Mičánek), cyklistům nabídl kvalitní 
sportovní souboj s konkurencí, řadu emoci-
onálních zážitků a tím pádem i spokojenost. 
Totéž nabídl i přidružený závod Cyklománka, 
kterého se zúčastnilo 35 adeptů cyklistického 
sportu.       (mt)



strana 16 / listopad 2012 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Sport

Moravskotřebovský zpravodaj vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 277037, tel: 461353136, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. 
Šéfredaktorka: Mgr. Dagmar Zouharová. Redakční rada: Dagmar Zouharová, Jana Martínková, Martina Řezníčková, Miloš Izák, František Matoušek, Peter Kopunecz. Autoři příspěvků odpovídají 
za jejich věcnou a jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžá-
dané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu příspěvků viz www.mtrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Grafická úprava a tisk: 
Tiskárna Luboš Crha. Grafický návrh obálky: Martin Štěpánek a Hana Horská. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území 
města Moravské Třebové. Uzávěrka příspěvků na prosinec: 19. listopadu 2012.

Tým třebovských odbíjenkářek         Foto: archív

Roman Langr při výstupu se 60kg zá-
těží na Sněžku       Foto: archív

Program činnosti Klubu 
českých turistů

10. 11. Turistický zájezd Za zajímavostmi hře-
benů Orlických hor. Odjezd přihlášených zájem-
ců v 7:00 hod. z autobusového nádraží (dle zájmu 
osobními auty nebo autobusem). Pěší procházka 
bude vedena Jiráskovou cestou kolem starých 
vojenských bunkrů s vojenskou pevností Hanička, 
přes Anenský vrch a Kunštátskou kapli v délce 
17,5 km (zkráceně 9,5 km). Podrobnější informa-
ce ve vývěsce KČT. Zajišťuje L. Weinlich.
14. 11. Schůze odboru turistiky v klubovně odbo-
ru KČT od 18:00 hod. Upřesnění programu na mě-
síc prosinec a příprava plánu činnosti na rok 2012.
17. 11. Výletová večerní hra pro děti Bojíte se 
strašidel? Sraz u obřadní síně na Křížovém vrchu. 
Postupný odchod skupin účastníků na okružní 
trasu od 17:00 do 20:00 hod. Startovné 20 Kč. Po-
drobnosti na plakátech. Zajišťuje M. Paděra.
23. 11. Přátelské posezení v klubovně od 18:00 
hod. s možností promítání obrázků z turistických 
akcí v roce 2012.
24. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodiči Za 
čertovským perníkem na trase z Mor. Třebové 
do Městečka Trnávky. Sraz zájemců o společný 
odchod v 10:00 hod. u Písku. Rodiče s dětmi mo-
hou volit přesun na hrad Cimburk individuálně. 
Setkání s čerty na hradě Cimburku od 13:00 do 
15:00 hod. Návrat zpět odpoledne linkovým auto-
busem v 15:12 a 15:18 hod. z Městečka Trnávky. 
Zajišťuje J. Šplíchal.
V měsíci listopadu budou v případě příznivého 
počasí každou středu uskutečňované vycházky do 
okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00 hod. u au-
tobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční 
schůzce nebo internetových stránkách odboru 
www. kctmt.webnode.cz.

Volejbalistky na vítězné vlně
Volejbalovému A-týmu žen se v letošní sezóně 
mimořádně daří. Po polovině soutěže kralují 
osmičlenné tabulce KP II s náskokem sedmi 
bodů před druhým Lanškrounem. Navíc mají 
za sebou šňůru sedmi zápasů, kdy nepoznaly 
porážku; naposledy podlehly volejbalistkám 
Letovic před více než měsícem. Důvodem 
jejich úspěšného tažení je především skvě-
le zvládnuté zapracování nadějných juniorek 
a kadetek. Současně si ženy pochvalují také 
společné tréninky s kadetkami pod taktovkou 
jejich úspěšných trenérů, manželů Adamo-
vých. Oddíl si na valné hromadě zvolil nový 

výkonný výbor, jemuž předsedá Eva Šařecová, 
stále aktivní hráčka. Sezóna pokračuje příští 
rok na jaře, všichni fanoušci jsou srdečně zváni 
na volejbalové kurty v areálu TJ Slovan. Podě-
kování za podporu patří městu Moravská Tře-
bová a také hlavnímu sponzorovi týmu, firmě 
VHOS, a.s.
Soupiska: Kája Maděrová, Bára Richtrmocová, 
Daniela Mašková, Marta Školařová, Dagmar 
Netolická, Kamila Šimonová, Adéla Kobelko-
vá, Eva Šařecová, Monika Šařecová, Martina 
Továrková, Míša Garguláková, Iva Podhorná, 
Markéta Rodová, Alena Vomelová.            (dn)

Roman Langr zdolal Sněžku

Moravskotřebovské radostné loučení s atletickou sezónou

Na naši nejvyšší horu jistě vystoupili mnozí 
z vás. Nikdo ji však nezdolal s téměř 60kg zátěží 
na zádech v úžasném čase 2 hodiny 15 minut. 
V sobotu 13. října se konal druhý krkonošský 
závod nosičů. Tentokrát po původní trase, kte-
rou se vynášely zásoby na Českou boudu. Cílem 
všech závodníků byla Česká Poštovna na vrcho-
lu Sněžky, kterou vlastní tře-
bovský rodák Milan Blaha. 
„Měli jsme velkou radost, 
že vítězem v kategorii zátěže 
nad 50 kg vyhrál právě Ro-
man, horolezec z Linhartic. 
Jak nám na vrcholu sdělil, byl 
pro něj tento závod takovým 
tréninkem na závod, který po-
vede na slovenský Chopok,“ 
uvedl Dalibor Blaha, provoz-
ní Poštovny. Celkem do Poš-
tovny dorazilo 17 mužů a 4 
ženy, společně vynesli vodu 
o váze 572 kg, která bude 
dále sloužit obsluze Poštov-
ny. Jediné české občerstvení 
na vrcholu Sněžky bude ote-
vřeno po celou zimu a z důvodu rekonstrukce 
lanovky bude v zimních měsících odkázáno na 
pomoc vysokohorských nosičů.

Daniela Blahová, Poštovna Team

Týden po grandiózním potvrzení druholigové pří-
slušnosti se loučili moravskotřebovští atleti s ve-
lice úspěšnou sezónou. Prostředkem a vyjádřením 
spokojenosti se mj. stal jubilejní 10. ročník Mo-
ravskotřebovských vícebojů. Jejich historie zapo-
čala v roce 2003, dnes představují specifickou akci 
nemající v podstatě v ČR obdobu. Během jednoho 
dne se uskuteční soutěže ve 20 kategoriích a 116 
disciplínách. V čele atletických nadšenců - organi-
zátorů stojí Michael Havlík (mj. v prolínací soutěži 
o II. ligu nejúspěšnější atlet). Právě on propagoval 
hlasitě ústřední motto podniku: Závod pro každého. 
„V jednotlivých disciplínách jsou voleny menší výš-
ky překážek a lehčí náčiní než v klasickém desetibo-
ji. Samozřejmě nezapomínáme na nejmenší a ve 20 
kategoriích si najde své opravdu každý. Právě na 
děti je kladen velký důraz, kdy i jedním z cílů orga-
nizátorů je snaha o podnícení jejich zájmu o sport, 
zejména atletiku.“ Tedy – každý si mohl přijít vy-
zkoušet, na co má. Na startu se nakonec sešlo 170 
sportovců od těch nejmenších po skutečné veterány 

Ve druhém ročníku mistrovství světa vysoko-
horských nosičů konaném v předposledním říj-
novém víkendu ve slovenských Nízkých Tatrách 
už Roman Langr první pozice neobsadil. V těžké 
konkurenci pětačtyřiceti mužů (v kategorii žen 
byla účast 27 nosiček) se dostal na 12. místo, 
když zhruba šestikilometrovou trasu z jižní stra-

ny Chopku na jeho vrchol (ze 
Srdiečka na chatu Kamien-
ka) zvládl za hodinu a pěta-
čtyřicet minut. Muži museli 
vynést šedesátikilogramovou 
zátěž stoupáním s osmiset-
metrovým převýšením. Po-
dle Romana však byl největ-
ší problém terén, který se na 
trase vyznačoval obrovskými 
výškovými nerovnostmi. Na 
konec letošní sezóny už lin-
hartický horolezec neplánu-
je žádné velké akce, jak sám 
říká, snaží se ale každou zimu 
dostat alespoň na normální 
horský pobyt. K tomu si po-
dle svých slov z dostupných 

horských masívů nejvíc oblíbil slovenské Tatry. 
Ke svým letošním aktivitám dodává: „Rád bych 
vyjádřil poděkování městu Moravská Třebová za 
poskytnutí podpory mým aktivitám.“           (daz)

(rozdíl nejmladší-nejstarší byl 60 let), amatéři i pro-
fíci. Organizátoři letos vsadili na kvalitu a do hlavní 
elitní kategorie Muži I přijela vícebojařská špička 
z různých koutů republiky. Přítomní byli svědky 
výkonu přes 7 000 bodů v podání Pavla Baara z Li-
tomyšle (mistr ČR 2010), který potvrdil své dlou-
holeté vícebojařské kvality a s přehledem vyhrál 
(7 094 bodů). Dalšími skvělými vícebojaři byli Ma-
rek Ošmera a Petr Zelinka z Břeclavi či Robert No-
votný z Olomouce. Lákavým tahákem byl Tomáš 
Čelko (slovenský přední světový běžec do schodů). 
Právě on dokázal předvést nejhodnotnější výkon 
celého mítinku, když v běhu na 1 000 m (už po se-
tmění) zaběhl čas 2:34,50 a dokázal si poradit i se 
svitavským matadorem Ondrou Kličkou. Zúčastnila 
se i závodnice z Finska a ze Španělska. Mezi závod-
níky nechyběli ani účastníci juniorských MS a ME 
v atletice – Martin Hrstka z Pardubic a Tomáš Kři-
kal z PSK Olymp Praha. V průběhu 11 hodin spor-
tování nechyběla řada doprovodných akcí – svalo-
vé problémy náročného sportování „léčila masáží 

a tejpováním“ na místě skvělá terapeutka Monika. 
Kořením zábavy  pro nejmenší byla kromě skáka-
cího hradu, jízdy na jednokolce, chůze po slackli-
ně zejména balónková soutěž přítomného Radia 
Haná. Cílem zanícených organizátorů bylo vytvořit 
co nejvíce osobních rekordů či rekordů atletické-
ho stadionu. I to se nakonec zdařilo. MT víceboje 
znovu ukázaly, jak se dělá atletika pro lidi. Všichni 
účastníci si odnesli silný sportovní a emocionální 
zážitek. „Jsme rádi, že k nám lidé zavítají a rádi 
se vrací. To je to nejlepší ocenění nezměrné orga-
nizátorské práce,“ dodal lídr zdejších atletů. Bližší 
informace a fotogalerie na www.mtviceboje.cz.  (zr)


