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Čtyřletka končí, muži na radnici bilancují
Podle materiálu s názvem Programové prohlá-
šení rady města hodnotí v předvolebním čase 
samosprávní představitelé své čtyřleté působení 
na radnici. Připomeňme, že v jejím čele od roku 
2010 doposud stála koalice České strany sociál-
ně demokratické, Komunistické stra-
ny Čech a Moravy a SNK ED. Prvně 
jmenovaná se svými sedmi mandáty 
v městském zastupitelstvu dosadila do 
čela vedení města starostu a místosta-
rostu, místostarostu Pavla Brettschnei-
dera nominovala SNK ED. Miloš Izák, 
starosta Moravské Třebové, a Václav 
Mačát, neuvolněný místostarosta, za 
ČSSD komentují plnění Programové-
ho prohlášení rady města v končícím 
volebním roce.

Pro lepší život spoluobčanů
Z dotací z evropských fondů jsme re-
alizovali jeden z největších a finanč-
ně nejnáročnějších projektů v historii 
města, odkanalizování Udánek, Su-
šic a Boršova a modernizaci čistírny 
odpadních vod. Celkem dosáhla tato 
investice výše 230 milionů Kč. Také 
projekt Cesta od renesance k baroku – 
rekonstrukci nádvoří zámku a zámec-
kých zahrad, dláždění cesty na Křížový 
vrch k sousoší Kalvárie, restaurování 
kapliček na Křížové cestě a řady dalších pamá-
tek celkem za 38 milionů Kč - jsme mohli pro-
vést díky financím z EU. Evropské peníze jsme 
využili na ošetření vzrostlých stromů ve městě, 
na vybudování lokálního biocentra na Knížecí 
louce, k vybudování kompostárny na Hamper-
ku, ale také na modernizaci městského úřadu. 
Kromě evropských peněz se nám podařilo získat 
i státní dotace zejména na zbudování cykloste-
zek v Jevíčské ulici, na Knížecí louce a k Boršo-
vu. S využitím dotace z ministerstva pro místní 
rozvoj jsme dokončili poslední etapu revitaliza-
ce sídliště Západní. V ulici Strážnického, kde 
bylo v první etapě vytvořeno deset parcel pro vý-
stavbu rodinných domů, by měla být v příštích 

měsících připravena ještě další dvacítka parcel.
Největším projektem realizovaným z vlastních 
zdrojů města byla generální rekonstrukce ma-
teřské školy v Jiráskově ulici za 24 miliony Kč 
a více než pětimilionová investice do rekonstruk-

ce mostů a lávek v Boršově. Zaplatili jsme také 
digitalizaci kina, pro úsporu nákladů na provoz 
městských budov jsme zřídili fotovoltaické elek-
trárny na pěti vybraných objektech v majetku 
města. Zajímavý z hlediska financování je projekt 
rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, při 
němž celková investice cca 15 milionů korun je 
splácena z dosažených úspor elektrické energie. 
Každoročně jsme vložili nemalé částky do údržby 
a obnovy majetku města, zejména do komunika-
cí, chodníků, kanalizace. Nová kanalizace a sil-
nice byla vybudována v ulicích Nádražní, Pod 
Hamry, Jevíčská a další. V Boršově je kompletní 
nový vodovodní řad za cca 30 milionů korun.
Dbáme na kvalitní rozsah dopravní obslužnosti 

ve městě i v mikroregionu Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko. Za velmi úspěšnou lze považovat tzv. 
příměstskou dopravu ve městě - zřízení tří no-
vých zastávkových míst na stávajících linkách, 
což plně vyhovuje potřebám zejména obyvatel 

sídliště a přilehlých ulic. V regionu 
jsme se zasadili o obnovení železnič-
ní přepravy osob z Moravské Třebové 
do Chornic – nově od 1. 9. 2014.

Péče o seniory a bezpečí všech
Podařilo se nám připravit projekty na 
přestavbu objektů v areálu sociálních 
služeb na byty zvláštního určení a pro 
zřízení oddělení pro klienty s Alzhei-
merovou chorobou. 
Kvalitativně narostla spolupráce s Ne-
mocnicí následné péče Moravská Tře-
bová, které jsme poskytli dotaci na 
vybavení Holterovskými monitory 
EKG pro interní ambulanci, na polo-
hovací lůžka pro oddělení LDN a pro 
digitalizaci rentgenového pracoviště. 
Na novém vybavení nemocnice se po-
dílel i Pardubický kraj částkou téměř 
4 miliony Kč, z níž více než polovina 
je určena na modernizaci stravovacího 
provozu. Přispěli jsme též Svitavské 
nemocnici na pořízení defibrilátoru 
s kardioskopem a na zřízení babyboxu.

Ve městě bez problémů funguje provoz městské-
ho kamerového systému i pultu centrální ochrany 
objektů, které jsou významnou technickou po-
můckou při zajišťování bezpečnosti osob a majet-
ku a pořádku ve městě a na které bylo v uplynu-
lých čtyřech letech vydáno více než půl milionu 
korun. Zajistili jsme stálou obsluhu kamerového 
systému pro jeho efektivní a operativní využití.

Vzdělávání, školství, volný čas
Činíme podstatné kroky k posílení existence 
středních škol ve městě a k jejich vzájemné spo-
lupráci, o čemž svědčí nepřetržitá komunikace 
a spolupráce s krajským úřadem a společné Me-
morandum středních škol podepsané 27. 5. 2013, 
kde jsou nastaveny konkrétní úkoly. Po celou 
dobu volebního období podporujeme vedení Vo-
jenské střední školy a Vyšší odborné školy Mini-
sterstva obrany v Mor. Třebové v jednáních ve 
vztahu k nejvyšším představitelům ministerstva 
obrany a politické reprezentaci ČR o zachování 
existence této prestižní výběrové školy, dnes je-
diné v republice.
V objektech mateřských a základních škol jsme 
investovali téměř 10 milionů do údržby a oprav. 
Také naším přičiněním byl realizován právě do-
končený projekt energetických úspor v budově 
třebovského gymnázia.

Přestože se město nepodílí finančně, je velkou zásluhou vedení radnice, 
že se našly peníze na akci realizace úspor energie moravskotřebovské-
ho gymnázia. Spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových 
výplní, zateplení střechy a stropu pod střechou. Celkové uznatelné ná-
klady projektu činí 9 427 579 Kč a kraj tuto investici zařadil do svých 
projektů také díky intervenci vedení města.   Foto: Dagmar Zouharová

 Slavnostní slib 
 žáků 1. ročníku, 
který se koná dne 19. září od 10:00 hod. 
na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové. 
Součástí programu bude přelet bojových vrtulníků Armády České republiky. 

Velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové 
vás srdečně zve na

Pokračování na straně 2
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2014 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 441 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Morav-
ské Třebové hlášeno 104 cizinců s povo-
lením k trvalému pobytu na území České 
republiky. Celkem je tedy v Moravské 
Třebové evidováno k  31. 7. 2014 na trva-
lém pobytu 10 545 občanů.                   (zr)

Dokončení ze strany 1
Odpovídající péče byla věnována sportovištím, 
která patří ke chloubě města. Zajistili jsme re-
konstrukci solankovodu na zimním stadionu,  re-
konstrukci terasy na tenisových a volejbalových 
kurtech. Nově přibyly fit stezky na Křížovém 
vrchu, které vznikly z iniciativy mladých mo-
ravskotřebovských atletů a na jejichž první etapu 
v dohledné době naváže druhá. 

Práce hodně, peněz málo
Jsme rádi, že jsme mohli podpořit rozvojové ak-
tivity firem v průmyslových zónách na východ-
ním a západním okraji města, kde vznikly stovky 
nových pracovních míst. Škoda jenom, že neby-
lo možné v posledních letech získat dotace na 
přípravu dalších průmyslových zón, které jsme 
v územním plánu vytyčili.
Přes významné zlepšení kvality života obyvatel 
Moravské Třebové zbyly akce, na něž nebylo 
možno z nejrůznějších důvodů vymezit kapacity 
finanční, ani odborné. Vleklým problémem měs-
ta je absence víceúčelového společenského sálu. 
Nelze ho postavit bez dotací státu či unie, a ty 
se v minulých čtyřech letech bohužel nenaskytly. 
Také vybudování cyklostezek do Starého Města 
a Útěchova  související se zahájením komplex-
ních pozemkových úprav (KPÚ) v našem ka-
tastru, jež měly být dopracovány už dávno před 
zahájením končícího volebního období, se vle-
čou déle, než bychom si přáli. Nicméně alespoň 
KPÚ, technicky obsáhlou a pro rozvoj katastrál-
ního území a vazeb na okolní katastry životně 
důležitou agendu, jsme úspěšně dotáhnout před 
plánovanou realizaci dokázali.

Nejen finance pod obecnou kontrolou
Instalací hlasovacího zařízení včetně zvukových 
záznamů z jednání zastupitelstva města se po-
dařilo zvýšit transparentnost samosprávy. Sa-

mozřejmostí se stalo zveřejňování výběrových 
řízení na veřejné zakázky na webu města, včetně 
vyhlášení vítězů i zpráv hodnotících komisí.
Členem každé hodnotící komise je vždy zastu-
pitel z řad opozice a opoziční zastupitelé, a ne-
jen oni, mohou kdykoli nahlédnout do dodava-
telských smluv. Protože tato možnost není příliš 
využívána, předkládá rada města do zastupitel-
stva i některé finančně rozsáhlejší smlouvy, přes-
tože jejich schválení je plně pouze v její kompe-
tenci. V posledních jednáních ZM šlo například 
o dodatek smlouvy na správce stavby kanali-
zace, ve kterém dodavatel s ohledem na znač-
né prodloužení stavby navrhoval navýšení ceny 
o cca 1,7 milionu Kč a který zastupitelé neod-
souhlasili a rada města jej tudíž neschválila.

Kroky vedení a práce viditelná za koaličními 
zastupiteli s většinovým zastoupením v zastu-
pitelstvu hodnotíme jako úspěšné. Programové 
prohlášení bylo splněno na více než devadesát 
procent, o čemž se dříve, než v tomto bilančním 
materiálu, mohli dozvídat zájemci z řad veřejnosti 
průběžně po celé uplynulé volební období při své 
přítomnosti na jednáních zastupitelstva. Málo-
který však bohužel možnosti veřejného zasedání 
využívá, avšak informace o nejdůležitějších z re-
alizovaných i připravovaných akcích lze získat 
také z Moravskotřebovského zpravodaje či z ce-
lostátních médií, kam město pravidelně přispívá 
tiskovými zprávami. Život třebovských obyvatel 
nově mapuje i regionální televize, se kterou jsme 
uzavřeli finančně výhodnou smlouvu a která své 
vysílání umístila na webové stránky města.
Přejeme si, aby každému z vás občanů byly uve-
dené kroky ku prospěchu a abyste přes existenci 
projektů, na něž se ještě nedostalo, nezapomína-
li na ty, které vám díky také naší snaze zlepšují 
každodenní život.

Miloš Izák, Václav Mačát, Dagmar Zouharová

Krátké zprávy
Vlaková přeprava osob bude od 1. září 
zahájena na trati Moravská Třebová-
-Chornice
Vlaky by měly jezdit denně, detaily o spo-
jích naleznete v informačních střediscích 
Českých drah.                             (daz)

Podpis deklarace vzájemných dalších 
partnerských vztahů je naplánován na 
5. září do Staufenberku. Akce se zúčastní 
starosta města, který se svým německým 
protějškem podepsal stejnou listinu před 
rokem v Moravské Třebové u příležitos-
ti připomenutí dekády trvajících vztahů 
s partnerským městem Staufenberk.    (daz)

Na mnoha místech v centru byly dobu-
dovány retardéry na místních komunika-
cích. Kromě zvýšení zádlažby byly koncem 
srpna doznačeny i viditelným vodorovným 
značením. Na bílé šipky upozorňující na 
zbržďovací valy narazíte na Zámecké, 
Ztracené či Branské ulici.                     (daz)

Nemocnice v Moravské Třebové bude 
mít díky kraji novou kuchyň 
Radní Pardubického kraje odsouhlasi-
li výběr vítězné firmy pro rekonstruk-
ci a modernizaci stravovacího provozu 
v nemocnici následné péče v Moravské 
Třebové. Realizace projektu by měla dle 
nabídky nejnižší ceny stát 2,195 mil. Kč. 
Stavební práce by měly odstartovat ihned 
po podpisu smlouvy. Projekt je v celé výši 
financovaný Regionálním operačním pro-
gramem NUTS II Severovýchod.         PuK

Univerzita 2014/15
Vážení přátelé, 
od listopadu zahajujeme 15. ročník Mo-
ravskotřebovské univerzity třetího věku. Ote-
vřené budou dvě třídy po 60 posluchačích.
Vzhledem k tomu, že zájem o tuto formu 
vzdělávání je veliký, prosím posluchače 14. 
ročníku, kteří z jakýchkoliv důvodů nebu-
dou pokračovat, aby tuto informaci urych-
leně sdělili. Děkuji.

Se srdečným pozdravem M. Blažková
Kontakt:
PaedDr. Marie Blažková, 
Dr. Loubala 10, 571 01 Moravská Třebová 
mobil: 606 223 855, tel./zázn.: 461 316 285 
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz
Ivana Blažková, odb. školství MěÚ, nám. 
TGM, (schránka odb. školství, vestibul – 
pod schody).

Nabídka seniorům!
Zájemci o kurz PC pro začátečníky nebo 
pokročilé, přihlaste se do 12. 10. 2014 u M. 
Blažkové, Dr. Loubala 10, 571 01 Mo-
ravská Třebová, mobil: 606 223 855, tel./
zázn.: 461316285, e-mail: blazkova.mt@
seznam.cz. Do přihlášky uveďte jméno, 
adresu, e-mail (popř. tel., mobil). Předpo-
kládané zahájení kurzu bude v druhé polo-
vině listopadu.

Otázka pro starostu: Nejkrásnější most?
Někteří lidé tvrdí, že je lepší nikam nejezdit, aby 
člověk neměl možnost srovnání. Takže moje chy-
ba. Vyjela jsem jen kousek do okolí Dvora Králo-
vé a srovnala jsem si úroveň úpravy zeleně, cest 
a chodníků v menších obcích a městech, jako je 
to naše. A návrat domů do ulice s „mostem hrů-
zy“ mi nedal spát. Chodím tudy denně s  malými 
přestávkami už více než půl století, ale v dolní 
části Olomoucké ulice se skoro nic nezměnilo. 
Temná zákoutí po bývalé benzínové stanici, sty-
lově vysekané zákoutí s keři u stavebnin, vozovka 
s propadlými krajnicemi, chodník na žádné stra-
ně, protože to, co je před prodejnou auto-moto či 
před  sousední hospodou, je docela slušný tanko-
drom, v  nejlepším případě kumulace mnoha zale-
pených děr. Ale nejkrásnějším místem je „most“. 
Troufám si tvrdit, že je nejhrůznější v širokém 
okolí. Nejméně jedenkrát měsíčně má prohnilé 

a ztrouchnivělé prkno, které někdo zázračně opra-
ví, ale zub času hlodá. Nevím, zda všichni chodci 
měli takové štěstí, že nedošlo k vážnějšímu úra-
zu.  Pilíře mostu se rozpadají, o kolmosti není řeč 
a barva, že by patina??? A další navazující komu-
nikace, která postrádá místa pro parkovací stání, 
byť prostoru by zde bylo dost, mizí v nekonečnu 
u přejezdu. Již několikrát jsem se dotazovala, kdy 
i tato část města bude zrekonstruována a bude 
se moci pyšnit názvem „vstupní  brána města“. 
I menší uličky (Nádražní, Garážní atd,) mají nové 
chodníky, ale asi v této části Olomoucké ulice ne-
bydlí ti, kteří by do takovéto investice mohli za-
sáhnout.                   Růžena Keclíková

Odpovídá starosta města:
Reaguji na dotaz paní Keclíkové s tím, že jí dá-
vám za pravdu, stav komunikace a zejména dře-
věné lávky na mostě je špatný až havarijní. Silnice 
a kamenný most jsou majetkem Pardubického kra-
je, ale dřevěná lávka, která byla před desítkami let 
přidělána, patří městu. Město může v celé věci ata-
kovat kraj kvůli opravě komunikace, což je nako-
nec již dost let v plánu – rekonstrukce se má provést 
včetně výměny sítí (kanalizace, vodovod, plyn). 
Budeme iniciovat výměnu sítí současně se stavbou 
komunikace, bohužel nelze předvídat termín, ne-
boť vše záleží na Pardubickém kraji jako majiteli. 
Ke stavu lávky není co dodat, proto se obracím na 
naše Technické služby, aby byla provedena oprava 
či výměna těchto dřevěných částí v době co nej-
kratší, aby se předešlo možnému úrazu nebo jiné 
nepříznivé události.                               Miloš Izák
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Oběti trestných činů mají větší možnost uplatnit svá práva

Dědické právo v novém občanském zákoníku – I. část

Zákon o obětech trestných činů - právní úpra-
va, která výrazně rozšířila a posílila práva obětí 
trestných činů, v srpnu oslavila první rok své 
existence. Oběti získaly celou řadu nových 
práv, která výrazně změnila jejich postavení 
v trestním řízení. Nejvýraznější změnou je zá-
jem všech zapojených subjektů o osobu oběti 
a citlivější přístup k ní. Také na Svitavsku mají 
oběti k dispozici komplexní systém dostupné 
bezplatné pomoci. Kromě střediska Probač-
ní a mediační služby ve Svitavách, poskytu-
je své služby obětem trestných činů Poradna 
pro oběti, a to v rámci projektu Proč zrovna 

Dědictví se často stává předmětem rodinného 
sporu. Pozůstalí se hádají o majetek a mnoh-
dy ani nedbají na to, jaké přání měl člověk, po 
kterém dědí majetek. Nový občanský zákoník 
účinný od ledna 2014 přináší řadu změn, kte-
ré reflektují kritiku dřívější úpravy dědického 
práva, zejména nedostatku respektu vůči vůli 
zůstavitele. Podle nové úpravy mohou být dědi-
cem nejen osoby fyzické, ale i právnické. Velmi 
podstatně je rozšířena úprava týkající se pořízení 
pro případ smrti. Kromě klasické závěti lze pro 
případ smrti nově pořídit i dědickou smlouvou. 
Na rozdíl od závěti se dědická smlouva uzaví-
rá přímo s dědicem a nelze ji tedy jednostran-
ně zrušit. Je to ideální prostředek, jak se dohod-
nout s potenciálními dědici o rozdělení majetku 
ještě za svého života a předejít tak případným 

já? Od letošního roku se do stejného projektu 
zapojilo také Krizové centrum J. J. Pestalo-
zziho ve Svitavách. Za rok existence Zákona 
o obětech bylo středisko Probační a mediační 
služby v kontaktu s 51 oběťmi trestných činů 
v případech, ve kterých probíhalo trestní říze-
ní, ale soudem ještě nebylo rozhodnuto o vině 
a potrestání pachatele. Poradna pro oběti trest-
ných činů dosud poskytla své služby 40 obětem 
majetkové, násilné nebo sexuálně motivované 
trestné činnosti. Nedokážeme zabránit tomu, 
aby byla páchána trestná činnost, můžeme 
se ale postarat o to, aby oběti dobře znaly 

sporům mezi jednotlivými dědici. Výhodou pro 
zůstavitele může také například být, že odkáže 
určitému dědici svůj dům, když ten se bude o ne-
movitost ještě za života zůstavitele starat a ne-
chá jej zde dožít. Dědická smlouva má přednost 
před závětí (i kdyby byla uzavřena později) za 
předpokladu, že bude mít formu veřejné listiny 
(tou je listina vydaná orgánem veřejné moci – 
v tomto případě nejčastěji notářem). Na druhou 
stranu přes dědickou smlouvu nelze rozdělit 
veškerý majetek zůstavitele, ale maximálně tři 
čtvrtiny. Zbylá čtvrtina musí být uvolněna pro 
další projev zůstavitelovy vůle (jako darování, 
pořízení závěti, příp. ponechána „na pospas“ 
zákonnému dědění). Je třeba ale pamatovat na 
to, že i při platné dědické stále mohou existovat 
neopominutelní dědicové (potomci zůstavitele), 

svá práva, věděly, jak je uplatnit a na prožité 
trauma nebyly samy. Veškerá naše činnost je 
bezplatná.
Probační a mediační služba, Lanškrounská 
2, Svitavy, tel: 733 788 973, e-mail: jsabrnako-
va@pms.justice.cz
Poradna pro oběti trestných činů, Lanš-
krounská 2, Svitavy, tel: 734 362 972, e-mail: 
vpaar@pms.justice.cz
Krizové centrum J. J. Pestalozziho, Milady 
Horákové 10, Svitavy, tel: 461 321 100,e-mail: 
kcsvi@pestalozzi.cz        Jaroslava Šabrňáková, 

vedoucí střediska Probační a mediační služby 

kterým se musí dostat jejich zákonného podílu 
v první řadě.
Dalším z nových institutů dědického práva je 
odkaz. Prostřednictvím odkazu může zůstavi-
tel zanechat určité osobě určitou konkrétní věc 
z pozůstalosti. Zůstavitel sice mohl zanechat 
takovou věc dědici i dle minulé úpravy, ale do 
výše hodnoty věci přecházely na dědice i dluhy 
zůstavitele. Dle nového zákoníku se však odka-
zovník nepovažuje za dědice, a tudíž na něj ne-
přecházejí ani zůstavitelovy dluhy. Odkaz není 
samostatným pořízením pro případ smrti, ale lze 
ho zřídit v závěti nebo dědické smlouvě.
V příštím vydání se budu zabývat změnami tý-
kajícími se závěti, možností vydědění potomka 
a ručení dědice za dluhy. 

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

Stará Třebová 
v pohlednicích

Komise památkové péče pořádá ve spolupráci 
s muzeem výstavu pohlednic Moravské Tře-
bové ze soukromých sbírek. Bude zahájena 
v pátek 12. září v 16 hod. v kapli františkán-
ského kláštera. Od 17 hod. se bude v sále So-
ciálních služeb konat vlastivědné odpoledne 
na téma Tajuplná Moravská Třebová.       -jm-

Každý rok kolem 20. srpna odlétají čápi na jih, 
kde přečkávají zimu.Takto se 18. 8. 2014 v 6.40 
hodin loučil s Moravskou Třebovou její letošní 
rodák.        Foto: archív

Integrovaná střední škola Moravská Třebová 
získala prestižní certifikát kvality

Třebová se stará o odkazy svých předků

Bude jen několik gastronomických škol v Čes-
ké republice, které se mohou chlubit certifiká-
tem odborných škol. Od září se však tímto oce-
něním může prezentovat i Integrovaná střední 
škola Moravská Třebová. Certifikace odbor-
ných škol (certifikát kvality) je vyhlašována 
Asociací kuchařů a cukrářů České republiky 
ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů 
a cukrářů. Oceňuje prestižní gastronomické 
a hotelové školy v celé České republice, které 
dosahují nadstandardních výsledků v přípra-
vě svých žáků na obor a mají nadstandardní 
vzdělávání v gastronomických oborech. Pod-
mínkou získání certifikátu jsou dlouhodobé 
vynikající výsledky v oblasti vzdělávání a od-
borných praxí, ale také zlaté medaile z nej-
větších soutěží v ČR i v zahraničí. „Naším 
dlouhodobým cílem je především co nejvyšší 

Přestěhování sochy význačného moravsko-
třebovského malíře Jana Kasparidese v parku 
u muzea a torza kašny rovněž v tomto parku 
na důstojnější a viditelnější místa blíže k bu-
dově muzea a hlavním trasám je jednou z akcí, 
kterou chce město zlepšit svůj náhled na his-
torické artefakty a péči o ně. Po tomto stěho-
vání rovněž předpokládáme osázení a zkrášle-
ní míst, na která jsou tato socha a část kašny 
přestěhovány. S akcemi přímo uprostřed měs-
ta se pojí také další třebovský počin, revitali-
zace prostranství u křížků, osazených převáž-
ně mimo bývalé hradby, realizovaná kromě 

kvalita výuky odborných předmětů. Prvním 
indikátorem toho, že to možná děláme dob-
ře, byla obrovská řada úspěchů našich žáků 
v odborných soutěžích. To, že jsme nyní ofici-
álně certifikovaní jako nadstandardně kvalitní 
škola, mě neskonale těší a je to pro nás zado-
stiučiněním a odměnou za dosavadní práci,“ 
shrnuje ředitel ISŠ Moravská Třebová, Miloš 
Mička. Cílem celého procesu certifikace kvality 
odborných škol je dle Asociace kuchařů a cuk-
rářů ČR dlouhodobě napomáhat odborným ško-
lám k vyšší odborné úrovni. Oceněné školy by 
měly být zvýhodněny nejen na trhu práce, ale 
také mezi ostatními gastronomickými školami 
v České republice. Certifikát je udělován na tři 
roky a certifikovaná škola se poté může ucházet 
o nejvyšší stupeň certifikace u Světové Asociace 
kuchařů.                    Miloš Mička, ředitel školy

křížů u jiných významných artefaktů v majet-
ku města:
1. restaurovaný křížek na křižovatce ulic Jirás-
kova a J. K. Tyla
2. objekt kapličky v Sušicích
3. křížek na kopci Hamperk
4. křížek v Sušicích
5. socha u kulturního domu v Boršově 
V letním období byly provedeny přípravné 
fáze revitalizace – poměrně masívní odstraně-
ní nárůstů zeminy, obnažení schodišť a spod-
ních objektů, návozy zeminy pro založení vý-
sadeb – a samotná výsadba.                     (daz)
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Uplynulé volební období očima zastupitele TOP 09 
Mezi tři základní priority, se kterými TOP 09 
vstupovala do voleb v roce 2010, patřilo zejmé-
na zdravé finanční hospodaření města, zajiště-
ní transparentnosti výběrových řízení a trvalé 
zlepšování životních podmínek občanů našeho 
města.
Zdravé finanční hospodaření 
Přestože jsme toto volební období působili v roli 
opozice, mohli jsme díky našemu zastoupení ve 
finančním výboru zastupitelstva města aktivně 
působit na udržení zdravého finančního hos-
podaření města a k nárůstu dluhového zatíže-
ní města došlo pouze díky výstavbě kanalizace 
a čističky odpadních vod. Zdravé finanční hos-
podaření však také znamená, a je to stejné jako 
v každé rodině, že máme dostatek peněz na fi-
nancování provozu a dalších aktivit. Je zásluhou 
právě bývalé vládní TOP 09, že stát nyní posílá 
obcím více finančních prostředků díky tzv. me-
chanizmu rozpočtového určení daní. V případě 
našeho města se jedná o částku cca 8,5 mil Kč. 
Díky těmto prostředkům v rozpočtu navíc tak 
mohlo město v roce 2013 financovat například 
investiční akce Cesta od renesance k baroku, 
opravu zimního stadionu, digitalizaci městského 
kina a modernizaci našich škol. Nebo také moh-
lo vybudovat až 10 km chodníků na zlepšení 
podmínek nás občanů. V roce 2014 pak z těchto 
peněz mohou být hrazeny náklady třeba na vol-

nočasový areál Knížecí louka, stezku pro chod-
ce do Boršova a zimní stadion nebo jiné aktivity 
města. Každopádně je potřeba opakovaně sdělit, 
že bez změny způsobu rozdělení celostátních 
daní od státu na obce by naše město nemohlo 
řadu realizovaných aktivit uskutečnit, protože 
by na ně prostě nemělo peníze.
Transparentní výběrová řízení
V rámci této naší priority jsme hned na jaře 2011 
podali vlastní návrh Směrnice pro zadávání ve-
řejných zakázek se základní zásadou zveřejňo-
vání celého průběhu zadávání veřejných zaká-
zek na webových stránkách města od oznámení 
o zahájení soutěže až po vyhlášení vítěze včetně 
zveřejnění smluv. Vedení města však náš návrh 
neakceptovalo. Z tohoto pohledu tedy stále ne-
můžeme hovořit o úplné transparentnosti veřej-
ných zakázek, protože ani členové zastupitelstva 
města nemají přehled o všech smlouvách, které 
schválí rada města v rámci svých kompetencí, 
coby výkonný orgán zastupitelstva města. Jako 
negativní příklad této netransparentnosti mohu 
uvést skutečnost, že zejména díky aktivitě zá-
stupců TOP 09 ve finančním výboru mohlo za-
stupitelstvo zamítnout návrh vedení města na 
navýšení finančních prostředků pro správce stav-
by kanalizace ve výši cca 1,7 mil Kč, který byl 
v rozporu se základní smlouvou.
Miloš Mička, člen zastupitelstva města za stranu TOP 09

Město Moravská Třebová
Sdružení Němců – Regionální skupina  

Hřebečsko
Společnost pro česko-německé porozumění
a Kulturní služby města Moravská Třebová

Vás a Vaše přátele srdečně zvou na

Dny česko-německé 
kultury 

od 19. do 23. září 2014
Pátek 19. 9. 
Příjezd zahraničních hostí, přátelské pose-
zení v Třebovské restauraci
Sobota 20. 9.
Slavnostní zahájení 20. roč. Dnů česko-ně-
mecké kultury
dopoledne  Exkurze na Hřebečku
15:00 hod.  Přijetí zvaných hostí na radnici
18:00 hod.  Hudba a kultura spojuje Verdi-

-La Traviata a známé árie a du-
ety z oper Guiseppa Verdiho, 
účinkují Martino Hammerle-
-Bartolotti, Andrea Široká-
-Priechodská a Helena Fialo-
vá, foye muzea 

Neděle 21. 9.
11:00 hod. Německo-česká mše v Kláš-

terním kostele
13:00 hod.  Slavnostní oběd pro zvané 

hosty
17:30 hod.  Srdečně vítáme, milí přátelé - 

pestrý program: Lanškrounští 
Pištci, Hřebečský dětský sou-
bor, Pěvecký sbor Cantilo z Je-
víčka a taneční soubor Senioři 
ze Šumperka, foye muzea 

Pondělí 22. 9.
10:00 hod. program pro mládež, prezenta-

ce mezinárodního tábora Tar-
jan 2014, soutěže a pohádkové 
hádanky – vyhodnocení, foye 
muzea 

Úterý 23. 9.
14:00 hod. Třebovský stůl stálých hostí/

SČNP, Německý film pro pa-
mětníky se známými starými 
herci

Společnost česko-německého porozu-
mění nabízí pro nový školní rok kurzy 
němčiny pro začátečníky, mírně pokro-
čilé a pokročilé pod odborným vedením 
lektorek Barbory Vackové a Jiřiny Cvr-
kalové. Školné: dospělí 3 000 Kč, stu-
denti: 1 500 Kč, předškolní věk a školáci: 
400 Kč, výuka hravou formou. Přihlášky 
do 15. 9. na adrese: SČNP Svitavská 18, 
muzeum, I. poschodí nebo na email: bgz-
-mtrebova@seznam.cz a email: jcvrkalo-
va@atlas.cz

Společnost česko-německého porozumě-
ní otevírá pro školní rok 2014/2015 pro 
děti ve věku od 6 do 12 let kurz folklórních 
tanců Hřebečka. Den, hodina konání schů-
zek a roční poplatek bude domluven dle 
počtu zájemců na první schůzce. Zájemci 
se mohou nahlásit do 31. 8. na email: bgz-
-mtrebova@seznam.cz                           (zr)

V protidrogové akci Úklid obviněna žena

Léto v domově pro seniory

SVITAVSKO - Toxi tým zajistil desítky gramů 
bílé krystalické látky.   
V rámci protidrogové akce Úklid, která stále na 
Moravskotřebovsku probíhá a podle všeho dlou-
ho probíhat bude, se toxi týmu podařilo obvinit 
již 4 muže ve věku od 22-34 let. Jeden je stíhán 
vazebně, ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. 
Všem komisař SKPV udělil výstrahu s tím, že 
budou-li ve své nelegální činnosti pokračovat, 
i oni budou stíháni vazebně.
Dne 11. srpna 2014 byla ze spáchání přečinu 
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami a s jedy“ obviněna 
žena, která je uživatelkou pervitinu a  za účelem 
získání finančních prostředků měla  nejméně od 
října loňského roku do současnosti na různých 
místech okresu Svitavy, zejména pak v místě 
svého bydliště v Moravské Třebové distribuovat 
pervitin.
Samotnému obvinění podezřelé přecházela do-
movní prohlídka. Ta proběhla v místě součas-
ného bydliště dotyčné, to vše za přítomnosti 
protidrogových specialistů, ale hlavně za účas-

Léto u nás v domově je časem klidných a po-
hodových dnů. Krásné letní počasí využíváme 
k pobytu na sluníčku v rozkvetlé zahradě domo-
va, k procházkám kolem muzea nebo městem. 
Dále se na odděleních scházíme u společenských 
her jako jsou bingo, člověče, nezlob se a kostky. 
Každou středu procvičujeme paměť pomocí pa-
měťových her, hádanek a kvizů. Udržujeme kon-
dici při jízdě na rotopedech. Dne 31. 7. proběhlo 
v rámci projektu Mámy pro mámy oficiální pře-

ti psovoda se speciálně cvičeným psem na vy-
hledávání drog. Šárka je plemeno Curly Coated 
Retrivr, která má za sebou úspěšnou kariéru. Po-
čátkem týdne zavítala na Moravskotřebovsko 
a výrazně nám pomohla. V bytě označila ně-
kolik míst, kde se následně přítomným krimi-
nalistům podařilo nalézt několik desítek gramů 
bílé krystalické látky. To, jak kvalitní droga 
byla  nalezena, ukáže až výsledek odborné ex-
pertízy. Některé skrýše byly opravdu důmyslné. 
Např.  se jednalo o lednici, či místo v mrazicím 
boxu.  Obviněná při výslechu uvedla, že se zadr-
žením a následným obviněním nepočítala. Vždy 
byla při distribuci pervitinu obezřetná.  Zřejmě 
totéž si myslí i ostatní výrobci, případně distri-
butoři drog. Jenže prý i na ně brzy dojde! Ob-
viněná je vyšetřována na svobodě, i ona si vy-
slechla výstrahu o případném vazebním stíhání, 
pakliže bude v distribuci drog pokračovat. Pro-
dejem  zajištěného množství drogy na černém 
trhu by si jejich držitel mohl vydělat i  několik 
desítek tisíc korun.

Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR Svitavy

dání 8 koberečků naší pracovnicí pro volnočaso-
vé aktivity Renatou Kadidlovou. Klientky, kte-
ré se podílely na tvoření koberečků, jsou Marie 
Čejková a Ludmila Nečasová. Na tkaní kobereč-
ků se podílel především František Dorazil pod 
vedením pracovnice pro volnočasové aktivity 
Renaty Kadidlové. Dne 27. 8. jsme přivítali na 
Meziústavních hrách soutěžící z jiných domovů 
a o den později jelo družstvo klientů reprezento-
vat náš domov do Prostějova.       Realizační tým

Na straně 4 zveřejňujeme příspěvky a komentáře politických stran činných v současném zastupitelstvu 
města. Obsah textů musí odpovídat standardům požadovaným redakční radou Moravskotřebovského 
zpravodaje pro podobu materiálů prezentovaných před volbami do zastupitelstev měst a obcí a mohou 
být redakčně upraveny tak, aby nevykazovaly charakter předvolební agitace.                 (red)
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

z 28. na 29. 7. mezi bytovkami v ulicích Ho-
landská, Jiráskova a Sportovní. Hlasité kvíle-
ní však zaslechla dvojice představitelů zákona, 
kteří okamžitě začali pátrat po původci oněch 
podivně znějících zvuků. Díky odrazu zvuků 
od holých stěn bytovek a poměrně rychlého po-
hybu jejich původce nebylo jednoduché nalézt 
zdroj jejich původu, ale nakonec se přece po-
dařilo. Až v ulici Sportovní byl strážníky do-
paden J. W. z Moravské Třebové, kterému zřej-
mě činilo potěšení probouzet spící z hlubokého 
spánku. Jeho počin byl pod hrozbou převozu na 
protialkoholní záchytnou stanici nakonec vyře-
šen na místě uložením blokové pokuty za rušení 
nočního klidu. 

Přišel si pro barevné kovy přímo 
do sběrny

Zřejmě pro barevné kovy si přišel pachatel do 
sběrny starých kovů v Piaristické ulici. Provo-
zovatelé sběrny oznámili hlídce městské poli-
cie před druhou hodinou ranní, že bezpečnostní 
zařízení střežící budovu provozovny signali-
zuje napadení objektu. Strážníci se okamžitě 
vydali na kontrolu provozovny, kam se do-
stavili také její majitelé. Po kontrole vnějších 
prostor přišla řada na vnitřní prostory budovy. 
S ohledem k neporušeným dveřním zámkům 
i oknům, jejichž skleněné výplně byly zcela 
v pořádku, bylo předem téměř vyloučené, že 
by se v budově někdo nacházel. Po důkladné 
kontrole prostor sloužících k výkupu kovů do-
šlo na kontrolu nadzemní části budovy. Až tam, 
v tmavém rohu místnosti, se krčil mladík dou-

fajíc, že světelný kužel policejní 
svítilny a bystré oko představi-
tele zákona jej minou. Nestalo 
se tak a v zápětí hluboké ticho 
proříznul hlasitý a důrazný hlas 
strážníka, který vyzýval dotyčné-
ho k opuštění úkrytu. Muž opus-
til svoji skrýš až po druhé mno-
hem výraznější výzvě. Za použití 
donucovacích prostředků byl 
poté pachatel odveden a předán 
do rukou Policie ČR. A kudy že 
se pachatel do budovy vloupal? 
Jedno malé okénko bez skleněné 
výplně sloužící jako ventilačka 
postačilo k tomu, aby se zručný 
mladík malého vzrůstu dostal do-
vnitř budovy.  
Karel Bláha, velitel městské policie

Marxova ulice
Ve městech, jako je Moravská Třebová, kde his-
torické centrum obepínají hradby a úzké uličky 
mezi domy, je v dnešní době provoz z důvodu 
bezpečnosti značně regulován. Hojně je užíváno 
dopravního značení, které zvýrazňuje zónu s ur-
čitým druhem zákazu, který je nutné tolerovat. 
V našem případě hovoříme o zóně zákazu stání. 
Ale vraťme se do ulice Marxové, která leží v této 
zóně. V zóně zákazu stání je možné zastavit pou-
ze na dobu nezbytně nutnou, k neprodlenému 
naložení či vyložení nákladu případně nastou-
pení či vystoupení přepravovaných osob. Stát je 
možné pouze na vyhrazených parkovištích, tedy 
za dopravní značkou, která takové parkoviště 
vyznačuje. V Moravské Třebové je možné užít 
takových parkovišť pouze po uhrazení parkov-
ného, které jsem zmiňoval v některém z před-
chozích vydání zpravodaje. Značka vymezující 
úsek pro řádné parkování motorových vozidel je 
umístěna těsně nad malým parkovištěm prodejny 
Billa, na které lze odbočit právě z této ulice. Za 
tímto dopravním značením je možné po uhrazení 
poplatku ponechat vozidlo stát. Je však důležité 
uvědomit si, že platnost této dopravní značky je 
omezena křižovatkou s ulicí Pivovarskou, kde 
její platnost končí. Za touto křižovatkou je však 
doprava dále omezena zákazem vjezdu všech 
motorových vozidel a vjezd je umož-
něn pouze vozidlům spadajícím do 
kategorie „dopravní obsluha“. Těmi 
jsou vozidla zajišťující zásobování 
nebo lékařské, opravárenské, údrž-
bářské, komunální a podobné služ-
by pro oblast za značkou, na vozidla 
označená parkovacím průkazem pro 
osoby se zdravotním postižením, vo-
zidla taxislužby a na vozidla jejichž 
řidiči, popřípadě provozovatelé mají 
v místech za značkou bydliště, síd-
lo nebo garáž. Všichni ostatní řidiči, 
vjedou-li za takové dopravní znače-
ní, dopouštějí se porušení stanove-
ných pravidel a v případě setkání se 
s policistou budou nuceni k malému 
finančnímu příspěvku do městského 
či státního rozpočtu. 

Společenská únava 
Příznaky absolutního vyčerpání, hlubokého 
bezvědomí a podezření na dehydrataci, to vše 
u jediného muže, který snad pod tíhou spole-
čenských zážitků, ale jistě po přemíře zkonzu-
movaného alkoholu zvolil dne 3. 8. před druhou 
hodinou ranní k odpočinku ne právě pohodlný 
vchod do jednoho z domů v klidném zákoutí 
v centru města. Téměř osmačtyřicetiletý O. Ř. 
spal skutečně tvrdě. Z důvodu obavy o jeho 
zdraví a život přivolala kolemjdoucí žena hlíd-
ku strážníků městské policie. Strážníkům se 
však nepodařilo dotyčného ani za pomoci těch 
nejúčinnějších praktik probudit, proto nezbylo, 
než pro podezření na velmi silnou intoxikaci na 
místo přivolat odbornou lékařskou pomoc. Ve 
chvíli příjezdu zdravotníků však náhle dotyčný 
vyskočil jako znovuzrozený, nechal se prohléd-
nout lékařem a očekával, kdy zazní povel pro 
opuštění místa. Ten však nenásledoval. Odmě-
na se dostavila v zápětí. Strážníci doprovodili 
dotyčného do místa bydliště a s patřičným ko-
mentářem jej předali do náruče jeho mnohaleté 
družky. 

Rušil noční klid
Jak z horroru Alfreda Hitchcocka zněly skřeky, 
které vydával téměř pětadvacetiletý muž v noci 

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bavení.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287 • Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 1. září v 16 hodin. Ostatní dny: pondělí: 
14:00–19:00, středa: 14:00–19:00, čtvrtek: 9:00–12:00. Dále 1 hodinu před začátkem představení. Vstupenky lze rezervovat telefonicky, pouze v době 
předprodeje, na telefonním čísle: 461 311 127. Rezervace je platná 1 týden, po té jsou automaticky vráceny zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  

Tři bratři (ČR)

6. 9. sobota, 15:00 a 17:00, pohádka, 86 min., 
vstupné 130 Kč
Vojta Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula se 
vydávají do světa, aby si našli nevěsty. Při svém 
putování vstupují do různých pohádek, ve kterých 
je čeká mnoho nástrah, spousta nečekaných příhod 
a snad také láska… Dále hrají: Ivana Chýlková, 
Bolek Polívka, Jiří Lábus a další, režie: Jan Svěrák

Zloba – Královna černé 
magie (USA)

8. 9. pondělí, 17:00, dobrodružný/rodinný/
romantický, 97 min., vstupné 100 Kč
Příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka. 
V hlavní roli Angelina Jolie, režie: Robert 
Stromberg

Parádně pokecal (ČR)

10. 9. středa, 19:00, letní komedie, přístupný, 
75 min., vstupné 70 Kč
Dobrý vtipný film Tomáše Pavlíčka, příběh 
o hledání smyslu čehokoliv. 
Hrají: Vít Rohr, Václav Vydra, Lukáš Pavlásek, 
Aneta Krejčíková, Vladimír Polívka a další.

Sex Tape (USA)

15. 9. pondělí, 19:00, komedie, titulky, 
přístupný od 15 let, 95 min., vstupné 120 Kč
Tohle video neměl nikdo vidět…
Hrají: Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry 
a další. Režie: Jake Kasdan.

Lepší teď než nikdy (USA)

17. 9. středa, 19:00, komedie, titulky, přístupný 
od 12 let, 94 min., vstupné 120 Kč
Líbí se mu, když ho nikdo nemá rád.
Hrají: Michael Douglas, Diane Keaton, Sterling 
Jerins a další, režie: Rob Reiner

Láska na kari (USA)

22. 9. pondělí, 19:00, romantické drama, titulky, 
přístupný od 12 let, 122 min., vstupné 100 Kč
Gurmánskou romanci nabitou chutěmi a vůněmi 
servíruje film režiséra Lasse Hallströma.
Hrají: Helen Miren, Charlotte Le Bon, Rohan 
Chand.

Chlapectví (USA)

24. 9. středa, 17:00, drama, titulky, přístupný 
od 12 let, 166 min., vstupné 100 Kč
Něžný, chytrý, vtipný a melancholický film plný 
krásy a lidskosti.
Hrají: Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan 
Hawke a další. Režie: Richard Linklater

Letadla 2: Hasiči 
a záchranáři 3D (USA)

27. 9. sobota, 15:00, animovaný, 84 min., 
český dabing, 84 min., vstupné 130 Kč
Létají tam, kam se jiní neodváží. Režie: Roberts 
Gannaway

Místa (ČR)

27. 9. sobota, 19:00, drama, přístupný od 12 
let, 108 min., vstupné 110 Kč
Příběh o lásce, ztrátě a pomstě.
Hrají: Vladimír Polívka, Johana Matoušková, 
Jan Cina, Jiří Štrébl a další. Režie: Radim 
Špaček

Kulturní centrum

Na dvorečku ve městě – 
Bleší trh
6. 9., 8:00–12:00 hod., dvoreček mezi ulicemi 
Cihlářova a Hvězdní v Moravské Třebové 
Prodávat a  nakupovat může každý! Nepotřebujete 
žádné povolení… Prodejní zařízení vlastní, stačí 
kufr nebo ubrus. Příprava prodejního místa od 7:30. 
Akce ve spolupráci s odborem majetku města.

Slavnostní otevření in-line 
a cyklo stezek
13. 9. sobota, 14:00–16:00 Knížecí louka
V programu se můžete těšit na autogramiádu 
Leopolda Königa, mažoretky Střípky, skákací 
hrad a jiné zábavné atrakce.

Při této příležitosti si pro Vás Dům dětí 
a mládeže Moravská Třebová připravil soutěž 
na in-linech a odrážedlech, kterou pořádá ve 
spolupráci se Zdravým městem a Městskou 
policií Moravská Třebová v rámci Evropského 
týdne mobility. Občerstvení zajištěno.
Pořádá Město Moravská Třebová ve spoluprá-
ci s Kulturními službami města, DDM Maják, 
Zdravým městem a Městskou policií Moravská 
Třebová.

O dvanácti měsíčkách
23. 9. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 30 Kč
Pohádka Boženy Němcové je určena zejména 
těm nejmenším divákům. Uvádí divadelní 
soubor Mladá scéna Ústí nad Labem. 

O lásce čili Parle moi 
ď amour
29. 9. pondělí, 19:00, kinosál muzea, vstupné 
250 Kč
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou si 
ON a ONA vybrali pro uspořádání vzájemného 
zúčtování. Ve francouzské konverzační komedii 
se ve strhujícím manželském duelu, po úspěšné 
inscenaci Otevřené manželství, opět představí 
Jana Krausová a Karel Roden.
Předprodej zahajujeme 1. září v 16 hodin.

Zámek

Stálé expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
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Amundsen Spirit Night - Dj Tony
 Vodka Amundsen – 25 Kč / Vodka Sunrise – 50 Kč

6.9.

Semtex XXL Party - Dj Pegas
Vodka Semtex – 35 Kč / Semtex Forsage – 200 Kč

13.9.

5.9.

Lemond Up Party - Dj Maty
Becher Lemond – 25 Kč / Lemond Spring 45 Kč

12.9.

Jägermeister Night – Dj Mirek Karásek
Jäger shot – 35 Kč / JÄGERBULL – 75 Kč

20.9.

Retro Dance Party - Dj Maty
Bushmills – 35 Kč / Bushmills & Cola 45 Kč

27.9.

ZÁVIŠ / WERGLŮV PJOS / ZASADÍME PAŘEZ

DnB Stage – DR. KARY special DNB / ELECTRO set
W23 & MURTE /Panda Unity/, DRUALARM, SHADOW PLAYER /MidiCrookZ/

19.9.

26.9.

Key Rum Party & Jamaica Trip - Dj Fuler
Key Rum – 30 Kč / Cuba Libre – 60 Kč

• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

Městské muzeum
tel.: 461 311 203, e-mail: muzeum@ksmt.cz 
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky
• Galerie Františka Strážnického

Všechno má 
své místo 
Retrospektivní 
výstava 
Vladimíra 
Čadílka
Výstava potrvá do 
28. 9. 2014

Rozloučení 
s létem

Country odpoledne se skupinou 
Proč ne Band, 

v pátek 12. září, 
restaurace U Komína, 

začátek 17.00 hod. 
(za dobrého počasí)

         
                        ZŠ a MŠ Staré Město Vás srdečně zve na 

 

    SVATOVÁCLAVSKOU 
    SLAVNOST 

 
               26. 9. 2014 od 17:00 hod. v Sokolovně 

 
      LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

           od 19:00 hod. 

        

      
 Program: 

      

 - soutěže pro děti 

     
 

 - jízda na koni 

      

 - opékání párků 

       

  

- lampiónový průvod od 19:00 hod.

 

 

 

 

 

            

Párky, chléb a lampióny s sebou! 

 

         

Občerstvení zajištěno. 

                                      

 

 
       

 

Těší se na Vás všichni zaměstnanci       

       

 

       školy a školky  
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Moravskotřebovští skauti na Středoevropském jamboree 2014
První srpnový týden, 3.-9. srpna, se 
v Doksech u Máchova jezera uskuteč-
nilo mezinárodní setkání skautů Stře-
doevropské jamboree 2014, jehož se 
v rámci českého kontingentu zúčast-
nila také desetičlenná patrola z našeho 
moravskotřebovského skautského stře-
diska a tři členky servis týmu. Do areá-
lu Poslův Mlýn se ve finále sjelo více jak 1000 
skautů a skautek z 15 zemí. Kromě zemí tzv. 
Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Pol-
sko, Maďarsko) zavítali na jamboree i skauti 

z Taiwanu, Holandska, Ukrajiny, Gruzie 
a dalších zemí. Týden plný zážitků, 
nejrůznějších aktivit, sportů, her, kon-
certů a zejména budování přátelství 
v mezinárodním měřítku byl zastřešen 
hlavním mottem Prepared for the fu-

ture (připraven pro budoucnost). Cílem 
této velkolepé akce tedy bylo nejen sdílení 

mezinárodních zkušeností, navazování kontak-
tů a přátelství či procvičení komunikace v an-
gličtině, ale zejména zamýšlení se nad 
budoucností, a to konkrétně v několika 

programových blocích - budoucnost demokra-
cie, technologií, přírody, Země, skautingu i bu-
doucnost každého jednotlivce. Celé Středoev-
ropské jamboree 2014 bylo pro nás účastníky 
úžasným zážitkem, ze kterého budeme žít ještě 
hodně dlouhou dobu. Bylo studnicí tolik potřeb-
né energie do další skautské činnosti, inspirace, 
neopakovatelných zkušeností, možností, zážit-
ků a především zdrojem nových kontaktů a me-
zinárodních přátelství.          Pavlína Navrátilová

Koně jsou bezva kamarádi
Parádním rozloučením s loňským školním rokem 
byl červnový pobyt u koní, ze kterého si naši žáci 
přinesli úžasné zážitky. Konal se v jezdeckém 
klubu v Útěchově a spolu s Domem dětí a mláde-
že se o jeho realizaci zasloužilo finanční podpo-
rou i město Moravská Třebová. Zde jsou auten-
tické postřehy účastníků, dětí speciální ZŠ:
*Můj zážitek byl, že jsem poprvé nasedla na 
koně. Měla jsem strach, ale překonala jsem svůj 
strach. Moje paní učitelka měla radost a já taky. 
I když jsem nechtěla jezdit na koni a teď vím, že 
kůň má velkou sílu, ale i tak jsem byla ráda, že 
jsem si to mohla vyzkoušet a už budu jezdit na 
koni, když budu moct . 
*17.června jsme šli do Útěchova ke koním. Ces-
ta trvala asi hodinu. Došli jsme tam a čekaly na 
nás hry a soutěže. Bylo 7. stanovišť a plnili jsme 
různé úkoly, byli jsme na skupinky. Naše družstvo 
vyhrálo, protože jsme měli 221 bodů. HURÁ!
*Písnička: Bylo to tam vážně super, koně byli 
fajn, krásně nám to uteklo, proto říkám ČAU.
*Šli jsme do Útěchova ke koním. Měli pro nás 

připravené soutěže. Například: házení 
kruhama na tyč, vrh oštěpem, přenášení 
balónku na pálce, slalom, kriket a ještě 
tam měli kozy, prasátka, psy a samozřej-
mě hodně koní. Jízda na koni – byl to 
nádhernej pocit!  KRÁSNEJ DEN.
*Plnili jsme všelijaké soutěže,  bylo jich 
tam přibližně 7. Když jsme skončili s úko-
ly, tak jsme šli jezdit na koních.Ze začát-
ku jsem se jen koukala jak jezdí mí spo-
lužáci, ale pak mě kamarádi přemluvili, 
abych šla jezdit taky, ale mě se nechtělo, 
protože na nich jezdím každý víkend, ale 
co, nakonec  mě přemluvili… 
*Hlavně se mi tam líbily ty zvířátka co 
tam byly. Krmili jsme je a hladili přes 
plot. Moc  sem si ten den užil. 
Velké díky za trpělivost, pohodu, po-
vzbuzení a úsměvy Editě, Ivě, Míše 
a Báře.

Za Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská 
Třebová Jana Weissarová
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Příběhy z muzejního depozitáře XIII.
Vandrovní knížka Antona Wondry
Řada sbírkových předmětů uchovávaných v mu-
zeu je spojena s historií rodiny Wondrovy. Do 
expozice věnované její památce se dostala také 
vandrovní knížka Antona Wondry. Má rozměry 
18 cm x 11 cm, lepenkové desky a je opatřena 
pečetí Moravské Třebové. Na deskách je perem 
napsáno příjmení Wondra. Za předsádkou ná-
sleduje titulní list s vepsaným číslem 169 a vy-
plněným formulářem, identifikujícím majitele. 
Na rubu je záznam o vydání knížky moravsko-
třebovským magistrátem 27. června 1837. Ná-
sleduje výtah z cirkuláře z 16. ledna 1829, ob-
sahující pokyny k používání vandrovní knížky. 
Ostatní číslované listy jsou volné, určené pro 
záznamy během vandru.

Vandr
(z německého wandern, putovat) označuje tra-
diční povinné několikaleté cestování po vyučení 
se řemeslu, předepsané cechem. Cechy byly na-
zývány organizace příslušníků stejného řemes-
la nebo podobných řemesel, které hájily zájmy 
svých členů, omezovaly jejich počet a potlačo-
valy konkurenci, ale také dohlížely na jakost 

a cenu výrobků. Byla to zároveň náboženská 
společenství, která plnila i sociální a reprezenta-
tivní funkci.
Učedník několik let žil a pracoval v domácnosti 
svého mistra. Po ukončení učení musel jako „to-
varyš“ strávit několik dalších let na cestách a zís-
kávat zkušenosti v různých dílnách. Po ukonče-
ní vandru si mohl otevřít vlastní dílnu, nejdříve 
však musel vyrobit mistrovský kus a nechat si jej 
řemeslnickým cechem schválit.
Cechovní systém se formálně udržoval hlubo-
ko do 19. století, kdy už mu ve výrobní oblasti 
úspěšně konkurovaly skutečné továrny. Cechy 
tak plnily především společenskou funkci (vý-
pravné pohřby svých členů, korporativní účast 
na slavnostech apod.) a spravovaly společný 
majetek (listiny a jiné písemnosti, pečetní vosk, 
finanční hotovost, cínové nádobí, …). Soukenic-
ký cech v Moravské Třebové byl rozpuštěn až 
v roce 1890.

Vandrovní knížka
byl dokument, vydávaný v Rakousku-Uher-
sku na základě císařského nejvyššího patentu ze 
dne 24. února 1827. Při nástupu do práce mu-

sel tovaryš vandrovní kníž-
ku odevzdat mistrovi, který 
ji uložil. Při odchodu se do 
knížky zapisovalo, jak dlou-
ho u mistra pracoval. Zapiso-
valy se také další skutečnosti, 
které mu sloužily ku prospě-
chu. Špatné pracovní výsled-
ky se do knížky nezapisova-
ly, což dokládá následující 
poučení, které bylo předtiště-
no ve vandrovní knížce:
Když tovaryš z díla vystou-
pí, má poskytovatel práce 
s dělníkem a s vandrovnic-
kou knížkou k vrchnosti do-
jíti a tam věrně udati čas, 
jak dlouho dělník v díle byl, 
a jestli znale nebo šikovně, 
pilně a věrně se zachoval, 
má tyto vlastnosti potvrditi, 
a vrchnost obé do vandrov-
nické knížky vepsati. Kdy-
by však vysvědčení z ohledu 
těchto vlastností chvalitebné 
nebylo, má se jen jak dlou-
ho v díle byl aneb z nadřeče-
ných vlastností jen to vepsati, 
co by k prospěchu dělníkovu 
sloužilo.

Obsah zápisů ve vandrovní 
knížce Antona Wondry
Šestnáctiletý soukenický to-
varyš Anton Wondra je po-
psán jako vysoký a štíhlý, 
s podlouhlým obličejem, 
blond vlasy a modrýma oči-
ma, s proporcionálním no-
sem a obvyklým tvarem úst, 
bez zvláštního znamení. Po-
pis můžeme srovnat s podo-
bou mladého Antona Josefa 
Wondry zachycenou na ole-
jomalbě, uchované rovněž 
v muzejní sbírce.Titulní list vandrovní knížky Antona Wondry

Portrét mladého A. J. Wondry

Další zápisy v knížce jsou skrovné, pocházejí 
jen z let 1837 a 1838. V prvním moravskotře-
bovský magistrát konstatuje, že Anton Wondra 
se ve zdejší soukenické manufaktuře (ve skuteč-
nosti byla vybavena stroji a měla „tovární opráv-
nění“) dostatečně naučil všemu, co je k výrobě 
suken potřeba a je mu povoleno vycestovat na 
jeden rok do dědičných zemí habsburské monar-
chie. Zaznamenán je však jen pětiměsíční po-
byt v Liberci. 12. dubna 1838 kancelář městské 
rady potvrzuje, že zde Wondra byl zaměstnán 
u soukenického cechu a „choval se věrně, pilně 
a mravně“. 

Činnost Antona Wondryna Moravskotřebov-
sku, v USA a v Německu
Anton Josef Wondra byl syn Josefa Johanna 
Wondry, soukeníka a starosty Moravské Tře-
bové, jehož otec Johann Anton Wondra založil 
v Moravské Třebové souknickou továrnu – první 
továrnu ve městě. Antom ji převzal po smrti otce 
v roce 1844. V následujícím roce se zúčastnil 
třetí rakouské výstavy živnostenských výrobků 
a získal zde bronzovou medaili. Pod jeho vede-
ním byla továrna dobře vybavena stroji a převe-
dena z koňského na vodní pohon. V polovině 19. 
století byla postižena všeobecnou krizí soukenic-
tví a Anton Wondra se pokusil překonat obchod-
ní potíže stavbou přádelny a mlýna Talmühle 
(Údolní mlýn) u Radkova. V roce 1851 koupil 
od knížete Liechtensteina luční parcely a hned 
začal stavět. Pokus o záchranu podniku s ovšem 
nezdařil, už v roce 1853 přišla přádelna do kon-
kursu. Anton Wondra odešel po krachu svého 
podnikání do USA. Založil tam úspěšný obchod 
rukavicemi, který roku 1874 převzal jeho syno-
vec Ludwig Holzmaister. Anton Wondra potom 
žil v Německu, v pruském Hainau, kde vlastnil 
továrnu na rukavice. V Lipsku vydával časopis 
Hausfreund. Zemřel roku 1897 ve Wiesbadenu, 
pohřben je na moravskotřebovském hřbitově. 
Z domácnosti manželů Wondrových v Hainau 
pocházely i některé portréty a kusy nábytku 
v expozici rodiny Wondrovy v moravskotřebov-
ském muzeu.                        -jm-
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Speciální škola mění neustále svoji „tvář“
Prázdniny skončily a měsíc září je každoroč-
ně ve znamení zahájení školního roku. Nebylo 
tomu jinak ani na naší speciální škole. Všichni 
zaměstnanci se velice snažili připravit vše tak, 
aby se žáci cítili pokud možno spokojeně, těšili 
se po delší době opět do známých prostor a na 
své kamarády, spolužáky, učitele i vychovatele. 
Během minulého školního roku a letních prázd-
nin se hlavně díky šikovným rukám pana škol-
níka Petra Čechala podařily změnit k lepšímu 
některé prostory naší školy. Všem žákům slou-
ží k užívání nová učebna tzv. čítárna, kde žáci 
mohou číst z učebnic (i pomocí čtečky), učí se 
podle dějových obrázků známé pohádky. Zde si 
také mohou vymalovávat obrázky nebo jen tak 
při hudbě relaxovat. Další velice oblíbenou míst-
ností kam děti rády dochází, a to nejen během 

školního vyučování v rámci výuky relaxačních 
terapií, ale také v odpoledních hodinách (školní 
družina, internát), je nově zhotovena relaxační 
místnost. Zde si mohou děti užívat v relaxačním 
bazénku s kuličkami, šlapat na rotopedu, cvi-
čit na rehabilitačních míčích, využívat masážní 
křesla nebo cvičit na rehabilitačních lehátkách. 
I venkovní prostranství před hlavním vstupem 
do naší speciální školy prošlo obměnou. Na ven-
kovní nástěnce jsou pravidelně zveřejňovány fo-
tografie z akcí, které pořádáme nebo se jich zú-
častňujeme. Před vstupem do vlastní školy jsme 
zhotovili v rámci pracovního vyučování skalku 
a osázeli okrasné dřeviny. V tomto školním roce 
mají žáci a jejich pedagogové k dispozici nově 
vybudovanou učebnu výtvarné výchovy, dílnu 
na pracovní vyučování pro chlapce, přestavené 

prostory ve speciální základní škole (je součástí 
naší školy) a odbornou učebnu pro žáky s po-
ruchou autistického spektra. Stále velkou vý-
zvou je výstavba vhodného hřiště v areálu školy. 
Bohužel na tento záměr se stále nedaří sehnat 
potřebné finance. Pevně ale věřím, že se nám 
i tento záměr časem podaří uskutečnit. Závěrem 
bych chtěl poděkovat vedení města i zastupite-
lům a všem sponzorům za jejich vstřícnost, bez 
které bychom nemohli uskutečňovat některé 
projekty a akce pro naše žáky i širokou veřej-
nost, a to nejen z našeho města. Všem dětem, 
studentům, pedagogickým a provozním zaměst-
nancům mateřských, základních a středních škol 
v Moravské Třebové přeji úspěšný start do no-
vého školního roku.                 Miroslav Muselík, 

statutární zástupce ředitelky speciální školy

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

30. 6.-30. 9. Olomoučtí
Výstava obrazů olomouckých výtvarníků. 
Přístupné v provozní době: po-čt: 9:00-17:00 
hod., so: 9:00-12:00 hod. 
1.-30. 9. Podruhé prvňákem
O sebedůvěře, odhodlání, vytrvalosti, o čase, 
paměti, osobnostech českých dějin – to je 
půjčovní výstava nejen pro středoškoláky.
1.-30. 9. Mě zajímá…
Přemýšleli jste někdy, podle čeho se řadí 
(a nejen v naší) knihovně knížky? V tomto 
školním roce Vám pomocí půjčovních výstav 
představíme systém mezinárodního desetin-
ného třídění (MDT), který řadí lidské pozná-
ní do devíti kategorií. A začínáme od nuly!
16.-22. 9. Evropský týden mobility a Ev-
ropský den bez aut (22. 9.)
Výstava literatury k 13. ročníku kampaně 
Evropský týden mobility (16.-22. 9.) a Ev-
ropský den bez aut (22. 9.), kterou v České 
republice koordinuje Ministerstvo životního 
prostředí. Hlavním tématem letošního roční-
ku kampaně je Naše ulice, naše volba! Vý-
stavu si můžete prohlédnout v půjčovní době 
knihovny.

Změna výpůjční doby v pobočce Boršov
Upozorňujeme čtenáře knihovny v Boršově, 
že nově bude na přání Vás, čtenářů, pobočka 
otevřena vždy ve středu od 11:00 do 16:00 
hodin.

Připravujeme na říjen
Velký čtenářský průzkum co byste v knihovně 
zlepšili, jak jste spokojeni se službami apod.
Z Trutnova na Nový Zéland – cestopisná 
přednáška Jiřího Jůzla (15. 10.)

Týden knihoven
Enkaustika – výtvarná dílna pro děti pod vede-
ním Danuše Navrátilové (8. 10.)
Grafologie – tajemství výkladu písma – před-
náška Dagmar Kravčíkové (9. 10.)
Lampiónový průvod – tradiční akce nejen pro 
děti (10. 10.)
Na anglické vlně – těšte se na půjčovní výstavu 
ohromného množství nových knih v angličtině

Knihovna dětem
2.-30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček 
vhodných pro opakování a procvičování učiva 
základní školy – matematika, český jazyk, vlas-
tivěda, zeměpis, historie aj. Přístupno v půjčovní 
době dětského oddělení.
17. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2014/2015 vyhlašuje 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové již 17. ročník soutěže Čte celá 
třída. Smyslem soutěže je podporovat a rozšiřo-
vat čtenářskou gramotnost dětí základních škol. 
Soutěž je určena třídním kolektivům základních 
a speciálních škol a víceletého gymnázia. Pod-
mínky soutěže a přihlášku lze získat v dětském 
oddělení knihovny. Přihlášku a seznam žáků 
se základními údaji je třeba odevzdat do 30. 9. 
v dětském oddělení městské knihovny. Soutěž 
bude trvat od 1. 10. 2014 do 31. 5. 2015.

Půjčovní doba knihovny v Moravské Třebové
Od září se vracíme ke standardní výpůjční době, 
tedy půjčujeme i v sobotu!
Dospělé oddělení, studovna 
pondělí-čtvrtek: 9:00-17:00 hod.
pátek: zavřeno

Z gymnázia…
1. září naši žáci a učitelé svoji školu mož-
ná ani nepoznají. Rozzáří se na ně nová 
fasáda, nová okna, nové vchodové dveře 
a školní budovy budou mít zateplený plášť 
i stropy nad nejvyššími podlažími. Re-
konstrukce školy za více než 11 milionů 
korun probíhá od dubna a je financována 
z Operačního programu Životní prostře-
dí a Pardubickým krajem. Naše gymná-
zium přivítá také nové žáky – do primy 
a kvinty osmiletého studia a již podruhé 
do 1. ročníku oboru Informační služby. 
O tento nový obor se zájem deváťáků 
zvyšuje pro dobrou perspektivu uplatnění 
absolventů, díky výuce vedené odborníky 
z praxe a možnost získání prospěchové-
ho stipendia (obojí poskytuje společnost 
OR CZ Moravská Třebová). V novém 
školním roce se žáci Informačních slu-
žeb budou seznamovat s informačními 
systémy knihoven v reálném prostředí 
Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové a v knihovně spolu-
pracující Vojenské střední školy a Vyšší 
odborné školy Ministerstva obrany v Mo-
ravské Třebové. Díky realizaci několika 
evropských projektů je škola velmi dobře 
vybavena a drží tak úspěšně krok s mo-
derními trendy ve výuce a rozvijí meziná-
rodní spolupráci. Také pedagogický sbor 
je plně kvalifikovaný. Ohlédneme-li se za 
uplynulým školním rokem, musíme zdů-
raznit vysoce nadprůměrnou (stoprocent-
ní) úspěšnost žáků u maturitních zkoušek, 
řadu úspěchů v soutěžích a olympiádách, 
účast žákyň na studijním pobytu ve Fin-
sku a řadu dalších aktivit pořádaných 
našim gymnáziem – například velmi ob-
líbený Den dětí. Děkujeme za podporu 
a pomoc vedení města Moravská Třebo-
vá, senátorovi Radko Martínkovi a spo-
lečnosti OR CZ Moravská Třebová.     

Alena Plocová, ředitelka gymnázia

ZŠ a MŠ Třebařov Vás co nejsrdečněji zve na 

Den otevřených dveří 
16. 9. 2014 od 8:20 do 16:00 hodin

Autobusové spojení do obce Třebařov je v častých intervalech přímo k ZŠ a MŠ Třebařov.
Moc se na Vás všichni těšíme!   Za vedení ZŠ a MŠ Třebařov Petra Marossyová, ředitelka školy

sobota: 9:00-12:00 hod.
Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00-17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 9:00-12:00 hod.
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Tábor pro rodiče s dětmi – Kvíčalka 2014
Rok se s rokem sešel a už jsou tu zase prázd-
niny a s nimi již po čtrnácté Tábor pro rodiče 
s dětmi - Kvíčalka 2014 pod záštitou střediska 
Junák v Moravské Třebové. Letos, tentokrát 
už na začátku července, se opět sešla skupina 
dětí (ve věku 4-11 let) společně s rodiči, aby 
si všichni užili krásný týden v přírodě, stranou 
od technických vymožeností. Aby se děti po-
tkaly s kamarády, naučily se spoustu nových 
věcí a pobavily se při různých hrách. Tábor-
níky přivítal slavný cestovatel Willy Fog, kte-
rý je vyzval k následování jeho cesty kolem 
světa za 80 dnů. Táborníci měli za úkol vy-
pravit se z Londýna, přeplavat kanál La Man-
che, procestovat Evropu a poznat významné 
pamětihodnosti v Evropě. Následovalo překo-
nání pohoří Uralu a náročný výstup na laně 
na nejvyšší horu Mount Everest, kde družstva 
vztyčila své vlajky. Poté cestovatelé přeletěli 
balónem do Austrálie k protinožcům. Vyzkou-
šeli si, jak se žije protinožcům, když „musí 
být hlavou dolů“. Cesta probíhala i v noci, 
zatoulali jsme se až na jižní pól, kde v rámci 
noční hry děti sbíraly ledové kry. S ránem už 
všechny přivítal šaman v Jižní Americe. Po-
zor, v Americe žijí lamy a jsou schopny pli-
vat až 4 metry daleko, nedalo nám to a museli 
jsme to také vyzkoušet. Malí cestovatelé po-
tkali při svém putování nejen lamy, ale i dal-
ší zvířata – geparda, lva, gorilu, plameňáka, 

kudu, velblouda, želvu, zebru či krokodýla. 
Cestování však něco stojí a družstva potřebo-
vala získat prostředky na další cestu, jak jinak 
než rýžováním zlata. A dále putování na lo-
dičkách po moři, přechod přes Afriku a rychle 
stihnout včas návrat do reformního klubu, kde 
vítěze očekával Willy Fog a vyhraná odměna. 
Děti se hravou formou učily týmové spolu-
práci, ale i soupeření, protáhly svá tělíčka při 
soutěžích, zdokonalily si své znalosti o jed-
notlivých světadílech a jejich obyvatelích, 
prokázaly svou odvahu nejen při noční stezce 
odvahy, ale po celou dobu tábora. Počasí nám 
přálo a letos jsme nepotřebovali ani teplé ob-
lečení a pláštěnky jako v předchozích letech. 
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizaci a průběhu celého tábo-
ra – vedoucí tábora Evě Kubínové, hospodáři, 
kuchařům, kteří se o nás vzorně starali a dob-
ře nám vařili a také všem rodičům i dětem, 
protože jsme si užili společně krásný týden 
plný her, pohody a zábavy. Tábor bavil nejen 
děti, ale i rodiče a doufám, že se zase všich-
ni příští rok rádi společně sejdeme na Kvíčal-
ce. Velké poděkování patří našim sponzorům 
za krásné odměny, které si dětičky radostně 
odnášely za svá celodenní snažení při hrách, 
práci a jiných táborových činnostech. Více na 
www.taborprorodicesdetmi.wz.cz. 

Jana Vargová se synem Danečkem (7 let)

20. 9. Pejskiáda
od 13:00 hod. na hřišti v Sušicích, 13:00-
13:30 hod. prezentace pejsků, kontrola oč-
kování (parvoviróza, psinka, vzteklina). Od 
13:30 hod. závody v překážkové dráze, sou-
těž nejkrásnější pes (rasa), nejkrásnější voří-
šek, nejkrásnější pár (dítě a pes). Doprovodný 
program: tombola, ukázka z výcviku psů ve 
sportovní kynologii Kynologického klubu Ja-
roměřice a prezentace Agility klubu Moravské  
Třebová, ukázka z tréninku mladých hasičů 
SDH Sušice. Vyhodnocení soutěží cca v 15:00 
hod. Občerstvení a toalety zajištěny. Vstupné 
a startovné: balíček dobrot pro psy (granule, 
piškoty, psí konzervy atd.). Akce pořádaná na 
podporu Záchranné stanice a Útulku pro psy 
Zelené Vendolí. Spolupořadatelé: Agility klub 
a Zdravé město Mor. Třebová, SDH Sušice, 
Kynologický klub Jaroměřice a Zelené Ven-
dolí. Více na plakátech a webu DDM.

16.-22. 9. Evropský týden mobility 
má sloužit lidem nejen v evropských zemích 
k připomenutí toho, jak jsou škodlivé a zne-
čišťující látky z automobilů a zároveň pou-
kázat na různé alternativy dopravy. Dnes se 
dostaneme na spoustu míst na kole či pěš-
ky. Využijte možnosti nechat auta odpočívat 
a celý týden vyzkoušejte ekologičtější způ-
sob přepravy. V rámci kampaně nabízí DDM 
ve spolupráci se Zdravým městem Moravská 
Třebová a Městskou policií Moravská Třebo-
vá program pro MŠ a ZŠ na dětském doprav-
ním hřišti a malování na uzavřených ulicích 
města. Podrobnosti na propozicích a plaká-
tech. 

Ze života koní
v průběhu měsíce září a října akce pro MŠ 
a ZŠ. Zábavně vzdělávací program nejen ze 
světa koní. Seznámení se s koňmi a jejich 
potřebami, dětské minizoo, možnost opékání 
buřtů, ježdění a soutěžení. Připravuje DDM 
a JK Útěchov, nutné předem dohodnout ter-
mín telefonicky v DDM.

TEAMBUILDING PRO PRŤATA, ANEB 
SPOLEČNĚ ZAŽÍT!
Děti zejména na prvním stupni ZŠ po opuště-
ní svých kamarádů z MŠ neumí spolupracovat 
s ostatními spolužáky, těžce se stmelují v je-
den kolektiv a jen velmi nerady si navzájem 
pomáhají. Máte-li takovou třídu, nabízíme 
teambuildingové programy pro 1. stupeň ZŠ 
v příjemném přírodním areálu JK Útěchov, 
kde na děti čekají dobrodružné, partu stmelu-
jící úkoly odpovídající věku dětí. Teambuil-
dingové aktivity jsou vhodné především ke 
zlepšení spolupráce v týmu, pozvednutí nála-
dy v kolektivu a samozřejmě také k navázá-
ní přátelštějších vztahů. Podrobnosti v pro-
pozicích nebo v DDM u Barbory Švestkové.

DDM nabízí od října kurz šití pro mládež i do-
spělé. Rozsah 20 hodin, schůzky jednou za 
14 dní, cena kurzu 1 400 Kč, vedoucí krouž-
ku Petra Švihká. První schůzka v DDM 30. 9. 
v 17:30 hod.

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

 Dům dětí a mládeže

Výuka plavání
Po prázdninách jsme tu zpět!
Výuka plavání pro všechny věkové ka-
tegorie.  Nábor 17. září 2014 od 15 do 
17 hodin v zasedací místnosti na radnici 
v Moravské Třebové, ulice Olomoucká 2
 
Hlásit se můžete již nyní na uvedených 
kontaktech, počet míst je omezen. 
Tel: 732 388 675 
E – mail: plavecka.vyuka@seznam.cz
Facebook: Medúza výuka plavání
 
Kurz obsahuje 15 lekcí, délka lekce je 
60 minut, miminka 30 minut. Lekce pro-
bíhají vždy v pátek v určenou hodinu. 
Částka za kurz je splatná před začátkem 
celého kurzu.
Zařazení do kurzů je individuální a je 
možné v průběhu kurzů přestoupit do ji-
ného. U dítěte se nemusíte řídit pouze 
věkem, my sami poznáme, do jaké kate-
gorie vaše dítě patří. Vaše dítě se musí na 
plavání těšit a jeho nadšení je vaší i naší 
největší radostí.
 
POZOR BONUS: mnoho pojišťoven 
přispívá na plavání, například VZP je to 
500 Kč na osobu/rok. 
Těšíme se na Vás!       Tým Plavecké školy

Medúza Ilona Marková a Norbert Janík

Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí
Během září, října a listopadu má veřejnost 
opět možnost podpořit Záchranou stanici pro 
volně žijící zvířata a Psí útulek Zelené Ven-
dolí. Potřebujeme: Usušené pečivo, mrkev, 
jablka, ptačí zob, pšenici, oves, kukuřici aj. 
zrní, piškoty, psí a kočičí granule nebo kon-
zervy, použité obojky a vodítka pro psy nebo 
oblečky, deky, svetry, hračky a pelíšky pro 
psy. Ve stanici uvítají rovněž pipetky proti 
blechám, vitamíny a léky. Pokud by se do 
této akce chtěly zapojit třídy třebovských 
škol – kontaktujte DDM. Každý, kdo se 
zapojí do této sbírky, obdrží medaili na pa-
mátku. Případné informace v DDM. Akce ve 
spolupráci se ZŠ ČSA v M. Třebové, se ZŠ 
Linhartice a Zeleným Vendolím. Sběrné mís-
to pouze v DDM, a to pátky 3. 10., 31. 10. 
a 28. 11. od 15:00 do 16:30 hod., v jiné dny 
po telefonické domluvě. Třídním kolektivům 
svoz zajistíme. Případné informace v DDM 
u Z. Tauerové.

Připravujeme na říjen:
Halloween na Majáku 17.-18. 10. Na pro-
gramu dekorace a dlabání dýní, dušičkový 
věnec aj., soutěže i noční hra, cena 180 Kč 
členové kroužků a 200 Kč ostatní. Nástup 
v pátek v 16:00 hod. a zakončení v sobotu 
v 17:00 hod. Zájemci se mohou hlásit telefo-
nicky v DDM. Podrobnosti v říjnovém zpra-
vodaji, na letáku, webových stránkách nebo 
v DDM u Z. Tauerové.
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Provozní doba v září 
Pondělí: 9:00-12.00 Mateřské centrum 
Úterý: 8:30-13.00 Mateřské centrum, katecheze
Středa: 9:00-12.00 Mateřské centrum 
Poprázdninový provoz začíná v pondělí 8. září

Trdlohrátky ve Sluníčku – ukázkové hodiny 
zdarma, a to v pondělí 8. 9. v 9:30 hod. pro děti 
od 18 měsíců a ve čtvrtek 11. 9. v 9:30 hod. pro 
děti od 4 do 18 měsíců. Podrobnosti najdete na 
našich webových stránkách.

Plánujeme
Dětská burza: příjem zboží 6.-10. 10., prodej 
13.-15. 10.

Prostory mateřského centra lze pronajmout např. 
na oslavu narozenin vašich dětí (určeno pro děti 
max. do 4 let věku). Prostory přízemí fary včet-
ně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout 
k rodinným oslavám (max. 30 osob). Info na tel. 
736 609 318.

Římskokatolická 
farnost 

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

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

Bohoslužby farní kostel
Út  18 hod.
St  18 hod.
Ne    8 hod.

V neděli 14. 9. (svátek Povýšení svatého 
kříže) bude mše sv. v 8 hod. ve farním 
kostele a v 10 hod. v kostele na Křížo-
vém vrchu. V klášterním kostele mše sv. 
nebude!

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 1. 9. 
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 
hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
se uskuteční druhou středu v měsíci, tedy 10. 9. 
Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních slu-
žeb v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zod-
povíme na tel: 739 002 744 p. Bojanovský. Půj-
čovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 
hod. v ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní 
osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498
Dny Charity
Přijďte s námi oslavit dne 2. 10. Dny charity. 
Od rána se budete moci podívat do našich slu-
žeb a od 16:00 bude připravena zahradní slav-
nost s překvapením a občerstvením. Více infor-
mací bude umístěno na plakátech. Za charitu 
také bude sloužena mše svatá.
Benefiční koncert za Janu Novákovou pro-
běhl v sobotu 16. 8. v pivnici u zámku. Pořa-
datel Vojtěch Vrba se rozhodl výtěžek věnovat 
naší charitě, a jelikož měl s organizací koncertu 
hodně práce, snažili jsme se mu alespoň trochu 
pomoci. Na akci vystoupili Denny S. – němec-
ký zpěvák, Světlo světa a Werglův pjos. Celý 
výtěžek byl krásných 5 800 Kč. Rádi bychom 

poděkovali Vojtovi za tento dar, celou akci 
a popřáli mu v životě hodně štěstí. Všem, kdo 
se akce zúčastnili, děkujeme za příspěvek. Kli-
enti připravili plovoucí svíčky ve tvaru srdce za 
Janu.
SAS – Šance pro rodinu
Dne 17. 7. proběhla vzdělávací přednáška a ak-
tivizační program pro rodiče s dětmi s názvem 
Kurz první pomoci v budově Oblastní charity 
v Moravské Třebové. Této akce se zúčastnily 
3 rodiny s celkem 8 dětmi. Lektorka kurzu Ka-
teřina Krausová je vystudovaná zdravotní se-
stra s bohatými zkušenostmi. V průběhu celé 
přednášky zapojovala aktivně děti při různých 
činnostech. Dle ohlasů víme, že se přednáška 
vydařila a již se rodiny těší na další plánova-
né akce v průběhu roku 2014. Absolvováním 
přednášky získali všichni účastníci osvědčení. 
Celý projekt je podpořen z dotačního progra-
mu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Další 
informace a kontakty najdete na našich inter-
netových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, 
facebooku či v zařízeních DS Domeček a STD 
Ulita v ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Krásné babí léto a ať potkáváme lidi s otevře-
ným srdcem přejí zaměstnanci OCHMT

Prázdniny nanečisto
Těsně před prázdninami, v úterý 24. června, 
se v prostorách aquaparku konal den pro děti 
ze Speciální a Praktické školy v Moravské 
Třebové. Projektový den se spoustou her byl 
určen jak pro plavce, tak pro neplavce. Děti si 
mohly vyzkoušet svoji obratnost v hodu míč-
kem, pettangu, slalomu s pálkou a dalších zá-
bavných disciplínách. Každý úspěch byl pro 

děti velkým vítězstvím. Významnou odměnou 
pro ně bylo nejen koupání v bazénech a řádění 
na tobogánu, ale také sladká čokoládová me-
daile. Tato akce by nemohla proběhnout bez 
podpory města Moravská Třebová a Pardubic-
kého kraje. Touto cestou bych jim chtěla za 
všechny děti a učitele moc poděkovat.

Lucie Laštůvková

Z 5. ročníku táboru ROSA
Letos nám vůbec nebyla kosa.
Z Olympu k nám bozi sestoupili 
a dětem těžké úkoly připravili. 
Hrdinové vyráběli dárky, 
za odměnu večer opekli si párky.
S Prométheem oheň nosili
a vzápětí trojského koně složili. 
Medúzu, hydru zdolali
vůbec se přitom nebáli.
Bohové na nás seslali i hromy blesky, 
diamanty se i přesto leskly.
Nasbírali jsme jich tisíce
vylovené z Pandořiny truhlice. 
Místo táboráku přišla voda, 
ale neztratila se pohoda.
Na závěr byly děti na Olymp pozvány
a odměny jim předány.
Příští rok se uvidíme
a stroj času sestrojíme.

V tábořišti na Kvíčalce se za desetiletí jeho existence vystřídaly skupiny táborníků nejrůznějšího věku 
a zaměření činnosti. Letos tam sestoupili hrdinové antických bájí.            Foto: archív
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Obrázky uplynulého léta

Seznámení s vládci Moravské Třebové
Putovní výstavu Po stopách Žerotínů mohly od prvního letního měsíce v prosto-
rách zámku obdovovat stovky turistů. Věnována byla šlechtickému rodu, který 
se významně a trvale podepsal na kráse našeho města. Pokud si pospíšíte, ještě 
ji před demontáží možná stihnete zhlédnout.              Foto: Dagmar Zouharová

Dvorečky od loňska našly místo ve městě
Poslední akcí letošního kolečka programů pro oživení městských plácků 
Na dvorečku ve městě byly pohádkové soutěže ve dvorečku v Cihlářově 
ulici pořádané ve spolupráci KS a DDM v sobotu 23. srpna. Tentýž den 
odpoledne v parku na Rybním zopakoval třebovský Agility klub při DDM 
vloni veleúspěšnou přehlídku umění cvičených psů nazvanou příznačně 
Psí kusy.              Foto: Dagmar Zouharová

Představujeme se milým sousedům
Na přátelskou návštěvu v srpnu dorazil do Třebové starosta rakouské obce 
Mönichkirchenu Andreas Graf s rodinou. Při červnovém setkání se starostou 
Milošem Izákem v partnerském Staufenberku projevil rakouský kolega zájem 
poznat naše město, při jehož prohlídce mu pak byly představeny jak historické 
památky, tak rýsující se areál Knížecí louky a naše sportoviště.      Foto: archív

Oblíbený duchovní opustil město
V pondělí 11. 8. se památková komise rozloučila se svým několikaletým členem, 
P. Františkem Urigou. Moravskotřebovský římskokatolický farář odešel po šesti-
leté práci v naší farnosti na nové působiště. Popřát mnoho zdraví a dobrou další 
cestu přišel Františku Urigovi i starosta města Miloš Izák.    Foto: Jan Vermousek

Léto končí – hurá na výlet!
Tradiční zájezdy po dostupných místech s historicko-kulturním nábojem pořá-
dá už mnoho let komise památkové péče. Zájem obvykle převyšuje kapacitní 
možnosti a také v sobotu 23. srpna se do cíle cesty, Žďáru nad Sázavou, vydal 
autobus do posledního místa obsazený jak samotnými členy KPP, tak ostatními 
třebovskými fandy cestování a historie. Podívali jsme se na poutní místo Zelená 
hora, do žďárského zámku a na přehradu Vír.           Foto: Dagmar Zouharová

Kasparides a kašna
Jednou z událostí letošního léta bylo přemístění sochy regionálního výtvar-
níka Eduarda Kasparidese v parku u muzea, která se ze svého původního 
nenápadného místa stěhovala před budovu muzea. Ze zadní části parku  
bylo přemístěno také torzo původní kašny sv. Floriána, jež bývala druhou 
dominantou třebovského náměstí.          Foto: Dagmar Zouharová
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Cyklomanský Papírák

10. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu 2014
tu o první úlet pokusila dvojice Čáp - Pilnáček 
(HSK H. Králové) a jejich aktivita v prvních 
kilometrech byla úspěšná, neboť roztrhala po-
četné pole startujících. Za touto dvojicí, která 
svůj náskok navýšila do samotného cíle až na 
10 minut před ostatními, se osamostatnila de-
vítičlenná skupina, v níž nechyběli ani ti nej-
lepší domácí bikeři ze seriálu Cykloman a kteří 
se statečně rvali o přední umístění. Nejlepším 
z nich byl Rotter Michal, nezklamali ani dal-
ší - Kadidlo, Schön, Orálek, Smékal, Rottero-
vá. S větším odstupem jezdili po náročné trati 

ostatní. Terén rozhodně nebyl jednoduchý, slo-
žitější sjezdy i tentokráte neplánovaně vybraly 
svou daň v podobě několika pádů a nuceného 
odstoupení cca pětice závodníků (další pak vy-
řadily defekty). Podobný obraz nabídla i kratší 
trasa (50 km, 119 účastníků). I v tomto případě 
výjezd na Hradisko natáhl peloton a pak už kaž-
dý „jel za své“. Každý se prosadil podle svých 
sil, možností a formy, pro nováčky to byl „očis-
tec“. „Nemělo cenu přeceňovat své síly, na tla-
čení kola není nic potupného, zvláště když by 
mělo jít o zdraví,“ glosovala Dita Rolencová. 
Spokojenost panovala v rodinné kategorii (20 
km, 36 účastníků). Tam se nejvíce promítla od-
měna každému, kdo trať zvládl. Kolem Třebo-
vé se jezdilo přes dvě, resp. tři hodiny. Závod 
se podařil po všech stránkách, naplnil očekává-
ní amatérských jezdců i těch lepších garnitur - 
svým desátým opakování se stal nejen tradiční 
akcí, ale i velmi oblíbenou. „Jediná nevýhoda 
je, že podobných závodů synchronně organizo-
vaných je velká řada, mnozí využívají těch nej-
bližších nebo náročnějších,“ podotknul vítěz se 
slibem, že za rok se vrátí a přivede další zájem-
ce. Druhý v pořadí, broumovský Lukáš Čáp, 
doplnil jeho slova: „Trať byla příjemně nároč-
ná i jezdivá nahoru dolů, vyhovuje tempařům, 
atmosféra byla báječná.“
Akce se uskutečnila pod záštitou senátora Radko 
Martínka, hejtmana Martina Netolického a sta-
rosty Moravské Třebové Miloše Izáka.         (mt)

Šestý závod seriálu - šestý vítěz
Cyklomanská úroveň nabírá na obrátkách, s ná-
ročností se zvyšuje i její prestiž. Jak prorokoval 
na úvod seriálu loňský vítěz: „Čekejte v každém 
závodu jiného šampióna“. V současnosti to už 
opravdu není o uni-
verzálech, ale o spe-
cialistech. Mohlo by 
se zdát, že 200 metrů 
plavání a minutová 
ztráta slabších plav-
ců mnoho paseky 
nenadělá. „Ale ono 
to tak není, nejdříve 
startují do cyklistic-
ké části juniorské 
kategorie, veteráni, 
ženy, takže vám trvá 
5-6 km, než dojedete 
své největší soupe-
ře,“ hodnotil v cíli Petr Štěpař. Když se mu po-
dařilo sjet dva z favoritů Němčíka a Rottera (loni 
druhého a třetího v cíli), vzornou spoluprací si 
vytvořili více než minutový náskok před dalšími 
skupinkami: mladí junioři (6), holičští Třasáko-
vé (4) aj. „Jen škoda, že v jednom kopečku jsem 
mírně zaostal, pak se tempu už nedala ztráta do-
hnat,“ podotknul Štěpař, jemuž zůstávala jako 
bývalému duatlonistovi, účastníku ME, ještě na-
děje v běhu. „Jenže oba mladší soupeři se vel-
mi zlepšili, i můj super výkon byl na ně málo.“ 
Dva nejlepší si oproti loňsku umístění prohodili, 
nicméně oba byli spokojeni. Tzv. Papírák („pa-

Koně v Kunčině 
dětem pro radost 

Téměř až na dvojnásobek plánované kapacity 
jsme museli letošní léto navýšit počet míst pro 
účastníky jezdeckých táborů. Všem dětem a ro-
dičům děkujeme za spolupráci a na jejich přání 
opět otevíráme jezdecké kroužky pro začáteční-
ky i pokročilé. Jezdíme za každého počasí v jez-
decké hale, každé úterý a čtvrtek od 16 hod. Do-
pravu z Moravské Třebové a zpět možno zajistit. 
V letošním roce jsme pro děti ještě připravili:
27. a 29. 10. Podzimní prázdniny v sedle a Po-
bytový víkend s koňmi indiánské babí léto. 
Zveme všechny zájemce o rekreační ježdění na 
jízdárnu nebo na vyjížďku po okolí, více infor-
mací o nabídkách činnosti na www. kone-trebo-
va-svitavy.cz nebo na tel. 604 596 318. 

Zuzana Šejnohová Vrbická, Jk Kunčina
Mažoretky Espiral – 
nábor nových členek

Ve dnech 5. a 12. září od 16:00 do 17:30 
hod. proběhne v tělocvičně ZŠ Kostelní 
nám. (vchod zezadu ze dvora) nábor no-
vých členek do skupiny mažoretek Espiral 

Moravská Třebová. Naše 
skupina je členem Svazu 

mažoretek ČR - člen ev-
ropské asociace NBTA. 
Trenérky jsou vzdělává-
ny zahraničními lekto-
ry. Přijímáme děvčata ve 

věku 6-13 let. Přijďte se podí-
vat ve stejnou dobu na náš tré-

nink. Bližší informace: Jitka Štolová, tel. 
725 562 015 nebo na e-mail: espiralmt@
seznam.cz.

Těší se Jitka a Andrea Štolovy

SK AG-FIT nabídka 
sportovních aktivit

AG-FIT Klub gymnastických sportů nabízí ve 
školním roce 2014-2015 cvičení pro děti růz-
ných věkových kategorií:
• Sportovní příprava předškoláků - všestranná 

sportovní příprava pro děti od 4 let
• Sportovní aerobik - závodní aerobik v katego-

riích – individual
 - trio
 - týmy
 - rekreační aerobik
• Sportovní gymnastika - prostná i cvičení na 

nářadí
• Skoky na trampolíně – skoky na velké tram-

políně
Více info na www.ag-fit.cz     Za AG-FIT G. Daulová

pírový muž“- vzdálenosti disciplín triatlonu jsou 
upravené tak, aby se jich mohl zúčastnit každý 
hobbík ) oslavil své 15. jubileum. Zúčastnil se 
historicky největší počet závodníků (což při ko-
nání podobného podniku v Litomyšli a cyklis-

tiky v Jevíčku) bylo 
potěšitelné. Závod 
měl dokonce rozměr 
mezinárodní, ve star-
tovní listině byli i dva 
Nizozemci a jeden 
Ukrajinec. Kulisa pla-
veckého klání před ti-
sícovkou návštěvníků 
aquaparku byla podně-
cující. Třetina z první 
patnáctky v cíli byli 
junioři! Mezi desítku 
nejlepších tři „rytíři“ - 
Rotterové. Padesátka 

účastníků zvládla závod do hodiny. Zakladatel 
toho typu klání v Moravské Třebové, Petr Ště-
pař, byl viditelně spokojen. Totéž konstatovali 
organizátoři doprovodného Cyklománka, jimž 
prý to prozradily oči třicítky dětí. Pohled na prů-
běžné výsledky seriálu již nyní favorizují po-
sledního vítěze Rottera. Jako největšího adepta 
na cyklomanský titul. Kromě slibného náskoku 
zbývají čtyři poslední podniky, které on umí 
(loni skončil nejhůře pátý na všech z nich). Při 
naplňovaném trendu „každý závod, jiný vítěz“ 
mu právě tato okolnost při stabilnosti formy hra-
je do noty. On sám je v úsudcích zdrženlivější: 
„Stát se může cokoliv, sport je zrádný, Doležel 
a Štěpař ani Kadidlo jistě nehodili flintu do žita, 
i když by to bylo na stará kolena hodně potěšu-
jící!“ Lze též předpokládat, že o důležité body 
připraví v posledních závodech domácí matado-
ry i přespolní sportovci.
Z výsledků
1. Rotter Michal M2 CK M. Třebová 0:40:52
2. Němčík Martin M1 Focus Němčík 0:41:28
3. Štěpař Petr M3 CK Čerti Kunčina 0:41:56
4. Kobelka Martin J M. Třebová 0:42:39
5. Lipenský Martin M2 Iscarex Team Ústí n/O. 0:42:54
6. Rotter Michal jr. J DUHA Fort Lanškroun 
0:43:45
7. Schneider Jan M1 CK Čerti Kunčina 0:44:16
8. Urbášek Karel J Linhartice 0:44:28
9. Kadidlo Jiří M2 CK M. Třebová 0:44:30
10. Rotterová Aneta ZJ DUHA Fort Lanškroun  0:45:04
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
M1 - Němčík Martin; M2 - Rotter Michal st.; M3 
- Štěpař Petr; M4 - Petraš Stanislav (Cyklo Profi 
Holice); J - Kobelka Martin; ZJ - Rotterová Aneta; 
Zl - Třasáková Ladislava (Cyklo Profi Holice); Z2 
- Schneiderová Bedřiška (CK Čerti Kunčina)   (mt)

Jubilejní desátý ročník Moravskotřebovského 
cyklomaratonu využíval potenciál kopců v šir-
ším okolí města. Podmanivá krajina skýtá mno-
ho krás, stejně tak ideální terén pro vyzkoušení 
sil i nohou, nabízejí ve dvou vzdálenostech (80, 
50 km) i úctyhodné výškové metry (převýšení 
964 m na krátké, resp. 1723 m na delší trase). 
Na startu se sešla více než dvoustovka účastní-
ků (219). Vývoj i sportovní hodnotu celé akce 
režírovali hobbíci napříč republikou, početně 
silně byli zastoupeni i domácí cyklisté. Na del-
ší trati (80 km, 60 účastníků) se hned po star-

I ti nejmenší borci se dali do všech soutěží Papíráku 
s pořádnou vervou         Foto: František Matoušek
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

6. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezence DP Po-
chod po dálničním tělese R43 pořádaného KČT 
Boskovice, která proběhne v době od 8 do 9 hod. 
na nádvoří zámku v Mor. Třebové. Akce je ur-
čena pro pěší i cykloturisty. Startovné: 30 Kč. 
Cíl pochodu i cyklojízdy je v Mladkově u Bos-
kovic. Odjezd zájemců o společnou cyklojízdu 
v 9 hod. z nádvoří zámku. Zajišťuje P. Harašta
10. 9. Schůze odboru turistiky v klubovně od-
boru KČT od 19 hod. Příprava programu na říjen 
2014 a podrobnější informace k zájezdu do Čes-
ké Kanady.
13. 9. Účast na DP Lanškrounská kopa, tra-
sy: pěší 8, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km, cyklo 
20, 30, 45, 55, 60, 70 a 110 km, brusle 15 km. 
Startovné 20 až 50 Kč (dle délky trasy). Sraz zá-
jemců o cílovou jízdu do Lanškrouna v délce cca 
50 km v 8 hod. u autobusového nádraží. Návrat 
do 17 hod. Podrobnější informace o DP na www.
lanskrounskakopa.cz. Zajišťuje L. Weinlich 
(cyklo)
18.-21. 9. Oblastní zájezd Toulky Českou Ka-
nadou. Pěší putování v oblasti Slavonic, Ja-
vořiny s vycházkou v Rakousku. Podrobnosti 
pro přihlášené účastníky v propozicích akce, 
příp. na schůzce 10. 9.
V případě příznivého počasí budou každou vol-
nou neděli uskutečňovány vyjížďky do okolí. 
Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobuso-
vého nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůz-
ce nebo internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz.

Fotbalisté úvod zvládli rozdílně
Fotbal roztáhl oponu nového soutěžního ročníku 
a všechny změny, k nimž v SKP Slovan došlo, od 
konce úspěšné uplynulé sezóny korunované ná-
vratem do KP jsou hned patrné. Bez nadsázky je 
možné je označit za kolosální. “Céčko“ přešlo ad-
ministrativně do Starého Města, zatímco „béčko“ 
(záloha pro vrcholný tým v  KP) nebyla přihlášena 
kvůli malému počtu hráčů. Jak se podaří žákov-
ským kategoriím překonat generační krizi, se te-
prve uvidí. Buďme optimističtí a pozitivní. Ostře 
sledovanými týmy tak zůstávají „áčko“ a dorost 
Nejpečlivější a nejefektivnější přípravu vykázali 
dorostenci. Sehráli 5 přípravných duelů s těžkými 
soupeři, takže i poloviční efektivita byla přijatel-
ná. Hráči se cítí dobře připraveni a slibují doslova 
kvapíkový rytmus svého působení v KP. V úvod-
ním utkání proti silnému celku Živanic tento slib 
zcela zvládli a svého soupeře rozstříleli. Tým zdo-
bila bojovnost v osobních soubojích, velká varia-
bilita v útočné fázi a viditelná vůle po vítězství. 

Dorost SKP - Žvanice 9:0 (3:0) 
Současný využitelný kádr tvoří: Brankáři: 
Schreiber Michal, Stupka Zdenek, obránci: Škranc 
Adam, Frisch Jan, Mikšánek Patrik, Ševčík Jakub, 
Bubák Aleš, Dokoupil Jan, Macek Tomáš, Štaffa 
Jaromír, Vlk Pavel, Ptáčník Milan, Smékal David, 
Koucký Hynek, útočníci: Sommer Marek, Nová-
ček Michael, Sedláček Jiří, Dvořák Igor, Bouček 
Filip. Realizační tým: Václav Petr (trenér), Dvořák 
Josef (vedoucí)
„Áčko“ doplnilo kádr o některé z hráče B-týmu 
a rovněž absolvovalo nedlouhou přípravu, byť 
s rozpačitými výkony (čas dovolených). Zklamá-
ním bylo zejm. vyřazení z Poháru hejtmana Par-
dubického kraje, když dosud euforicky naladěný 
tým nestačil na celek z Pomezí (prohra 2:1). Ani 
premiérový start v domácím prostředí nevyšel 
týmu podle představ. V utkání s celkem Moravan 
byl sice lepším, neproměněné šance však rozhodly. 

Sportovní září – 
pozvánka

Fotbal
6. 9.  17:00 - Žáci ml., st. - Svitavy
13. 9  17:00 - Dorost - Heřmanův Měs-
tec
14. 9. 17:00 - A muži - TJ Svitavy
20. 9.  10:00 - Žáci ml., st. - Jablonné 
n/O.
21. 9.   9:00 - turnaj přípravek
27. 9.  16:30 - Dorost - Holice
28. 9.  16:30 - A muži - Holice
Atletika
6. 9.  9:00 - 4. kolo II. ligy mužů 
a žen, skupina C (stadion TJ Svitavy)
Hokej
14. 9. 17:00 HC Slovan - Blansko
19. 9.  18:30 HC Slovan - Choceň
28 .9.  17:00 HC Slovan - Choceň
1. 10.  18:30 HC Slovan - Česká Třebová
5. 10.  17:00 HC Slovan - Hlinsko
Cyklistika
13. 9. BABÍ LÉTO (8. závod - crosscountry)
Start ve 14:00 fotbalové hřiště SKP Slovan, 
prezence do 13:30
Volejbal (PA-Z2)
13. 9.  10:00 a 13:00 VK M. Třebová 
A - VK Litomyšl A
27. 9.  10:00 a 13:00 VK M. Třebová 
A - TJ Sokol Č. Třebová A 
Stolní tenis 
Divize mužů: 27. 9. v 9:00 TJ Slovan M. 
Třebová A - Sokol Č. Třebová A            (mt)

Hokejisté mají smělé cíle
Předsezónní hokejové kempy uskutečňované od 
25. srpna prozrazují, že už v polovině října začne 
znovu soutěž kdysi typicky zimního sportu, v sou-
časnosti díky umělému ledu nataženému na dlou-
hých pět měsíců. HC Slovan M. Třebová do kraj-
ských lig zapojí celkem 5 týmů - dospělé (KLM), 
juniory (KLJ), dorostence (KLD), žáky - starší, 
mladší (KLŽ). V modifikovaných verzích se soutě-
ží zúčastní i přípravka. Je tedy na čase Vás sezná-
mit s herními plány jednotlivých kategorií.
KLM v ročníku 2014-2015 bude mít 12 účastníků, 
de facto stejných jako v loňském roce, chybí pouze 
Lanškroun. Herní systém je rozdělen do dvou částí. 
V té první (12. 10. až 18. 1.) bude dvoukolově hrát 
každý s každým o pořadí pro 2. část (25. 1. až 15. 
3.), v niž prvních osm týmů bude hrát o přeborníka 
kraje (na tři vítězná utkání), poražení doplní skupi-
nu 9.-12. a rozdají si to o Pohár V. Martince. Tře-
bovští hokejisté jsou reálně optimističtí, tj. chtějí se 
dostat až do závěrečných vyřazovacích bojů.
KLJ bude mezi sebou soupeřit pouze šest týmů 
(Choceň, Polička, Lanškroun, Chotěboř, Litomyšl 
a HC Slovan). Hrát budou mezi sebou čtyřkolově 
v termínu 1. části (18. 10. až 14. 2.), další měsíc 
(do 14. 3.) je pak vyhrazen vyřazovacím bojům. Ze 
soutěže se nesestupuje.
KLD čítá 10 účastníků, přičemž tito jsou rozděle-
ni do dvou skupin. Ve východní „pětce“ jsou HC 
Slovan, Lanškroun, Polička, Choceň a Litomyšl. 

Čtyřkolový formát začíná 10. 10. a 15. 2. bude jas-
né, která dvojice postoupí do 2. části proti nejlepší 
dvojici z týmů Hlinsko, Skuteč, Světlá n/S., Chotě-
boř a Pelhřimov. Soutěž končí 15. 3. 2015.
KLŽ (starší/2001-2002 a mladší/2003-2004)
Soutěž mezi 10 týmy proběhne dvoukolově od 
20. 9. do 20. 12. (1. část). Soupeřem HC Slovan 
budou Litomyšl, Hlinsko, Č. Třebová, Pardubice, 
Polička, Choceň, Lanškroun, Skuteč a Chrudim. 
Na základě součtové tabulky LMŽ + LSŽ druž-
stva umístěná na 1.-4. místě postupují se stejně 
umístěnými družstvy kraje Vysočina (skupina 14) 
do 2. části (3. 1. až 14. 3.). Připravena je i de-
sítka přátelských utkání, v nichž vykrystalizuje 
konečná soupiska pro mistrovské boje. Je v ní 
řada mladíků, moravskotřebovských odchovan-
ců. V Rehau aréně sehraje HC Slovan utkání proti 
Blansku (14. 9.), Chocni (19. 9. a 28. 9.), Českou 
Třebovou (1. 10) a Hlinsku (5. 10.). Se stejnými 
soupeři se utká i na jejich ledě.                        (mt)

Podzimní fotbalový los 2014 SKP Slovan

Cvičení s Luckou
Začínáme 1. 9. 2014. Nabízené aktivity:
Zumba, Zumba Kids, Zumba Gold, pilates, jum-
ping, Jumping Kids, freestyler, zdravotní cviče-
ní, Pevné bříško a záda, BOSU.  
INFO: www.cvicenisluckou.cz, tel.: 605 832 014. 
Na všechny se moc těším a ráda Vás uvidím, Lucka

Pokračování na straně 16
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Tour de France po Moravskotřebovsku aneb Návrat krále
Čtvrtek 6. srpna 2014. Docela obyčejný den, 
a přesto zcela neobyčejný. Opravdu velkole-
pá show jak slibovali organizátoři této nezvyklé 
akce. Přijet na moravskotřebovské náměstí tak-
řka nemožné. Prostor byl „obklíčen“ policejními 
vozy, všude dokola cedulky s nápisy „KÖNIGO-
VO“. Pěšky sem mohl každý (i bez lustrací), kolo 
bylo výhodou, v podstatě „výrobní nástroj slávy“. 
Tak jej vnímá zdejší rodák, český cyklista Leo-
pold König má za sebou životní závod (na své pre-
miérové Tour de France 2014 skončil v TOP 10 
- sedmé místo), i když pokora a skromnost zdobí 
jeho charakter i nadále. Provizorní stage (pódi-
um) přímo před radnicí bylo důstojnou zpovědnicí 
pro tč. aktuálně nejslavnějšího občana. „Podařila 
se zcela famózní věc, tolik srdečných lidí tu bylo 
naposledy při oslavách 750 let města,“ podotk-
la členka CK Slovan Dita Rolencová. „Hodinou 
pravdy“ by mohlo být označeno Leošovo setká-
ní s tisícovkou spontánně nadšených lidí, včetně 
těch, kteří jej do té doby neznali. Mladý sportovec 
vyjádřil díky všem zasvěceným, kteří jeho úspěch 
umožnili, speciálně rodičům. Od MěÚ v zastou-
pení místostarostů V. Mačáta a P. Brettschneidera 
přijal pamětní děkovný list aj. cennosti. Dort sym-
bolizující jeho nejsilnější zbraň (alpské a pyrenej-

Moravskotřebovští dorostenci při premiéře nového soutěžního ročníku KP                  Foto: František Matoušek

né“ otázky svých spoluobčanů. Všichni tak slyšeli 
jeho slib, že při návštěvách rodného města a pro-
jížďkách bude jezdit i přes Městečko Trnávku, 
aby jeho anonymní fanynka Aninka měla radost. 
Velice emotivně působilo poděkování přítomným 
občanů, kteří svým zájmem o něj „upouštěli přeto-
pený kotel jeho emocí“. „Pocit, že závodím nejen 
za sebe, ale i pro někoho jiného, pro Vás, byl posi-
lující, povznášející,“ vyjádřil přesvědčivě a s neví-
danou úderností. Úsměvná, leč pravdivá, byla jeho 
vzpomínka na středoškolská studia, když nejmeno-
vaná učitelka jej varovala: „Leo, více se uč, to kolo 
tě živit nemůže. A najednou čtyři hodiny denně kou-
ká na televizi, aby mě tam viděla jezdit na kole.“ 
Přiznal i pokutu 200 švýcarských franků za „výtrž-
nost na veřejnosti“, když v etapě v Anglii na silnici 
lemované miliony diváků si „odskočil“ a s jakou 
radostí prožíval svou genderovou příslušnost. Plod-
ný podvečer, naplněný skvělou atmosférou v nád-
herném letní počasí korunovala autogramiáda, ko-
mentovaná slovy: „Bylo to stejně náročné jako ta 
50km časovka při Tour. Obojí dopadlo skvěle. Rád 
jsem si udělal selfii s plným náměstím, když zdraví 
rukama a naznačují šťastnou sedmičku. Nebylo to 
tak nebezpečné jako když to diváci činili před roz-
jetým pelotonem Tour de France.“                    (mt)

ské kopce) předali zástupci CK. Sám „král“ König 
(jak prozrazovala česká vlajka, na níž přehláska 
sportovcova jména byla nahrazena královskou 
korunou) gratuloval před zraky všech trojnásobné 

mistryni ČR v cyklistice 2014 Markétě Hájkové 
a přál jí hodně vůle a trpělivosti jako základních 
předpokladů budoucích úspěchů. Leoš se předve-
dl jako rodilý debatér (diskutér), když odpovídal 
na zvídavé otázky profesionálního sportovní mo-
derátora z brněnské Čs. televize či jen na „zrád-

Architekt současného moravskotřebovského fotbalu
Řeč je o současném trenérovi 
Ladislavu Kučerňákovi, který 
stojí za onou „spanilou A-tříd-
ní jízdou“v uplynulé sezóně. 
Nezůstat v euforii nabuzeného 
týmu by bylo chybné, třeba-
že fotbal nemající logiku může 
i kvalitním expertům připravit 
mnohá překvapení. Ladislav 
Kučerňák působí v Moravské 
Třebové už podruhé - před lety 
(2010) nahradil trenéra Mrázka a vydržel tu do 
r. 2012. Návrat na „místo činu“ se uskutečnil 

v r. 2013 a trvá dosud. Jedná 
se o zkušeného matadora, je 
bývalým českým fotbalistou, 
obráncem se slušnou fotba-
lovou kariérou. V mládež-
nických kategoriích hrál za 
Zbrojovku Brno. Dále hrál za 
Železárny Prostějov, RH Cheb, 
Zbrojovku Vsetín, v lize za 
Sigmu Olomouc (1982-1987), 
druhou ligu za JZD Slušovice 

a SK Prostějov. V lize odehrál 87 utkání a dal 10 
gólů. Hrál i za reprezentaci do 18 let. „Náš Ládík“ 

V čase, kdy se už diváci těšili na novinku Tlapnet 
krajského přeboru, střelbu pokutových kopů při 
remíze, rozhodli hosté po chybě obrany a získali 
vítězné 3 body.
SKP Slovan - Moravany 0:1 (0:0)
Současný využitelný kádr tvoří: Brankáři: Vyky-

dal Lukáš, Gallik Štefan, obránci: Novotný Radek, 
Marek Jan, Rázl Jan, Vančura Martin, Kalus Ond-
řej, Strouhal Jiří, Šatník Roman, záložníci: Staněk 
Tomáš, Okleštěk Lukáš, Sedláček Michal, Zapletal 
Rostislav, útočníci: Štěpánek Petr, Polák Robin, Ma-
sopust Lukáš. Realizační tým: Kučerňák Ladislav 
(trenér), Procházka, Václavek (vedoucí).     (mt)

Atleti nezaháleli 
ani o prázdninách

Čas mistrovské proluky vyplnili mj. i účastí na 
tuzemském atletickém mistrovství České repub-
liky v Ostravě, odkud přivezli nečekaný úspěch: 
štafeta v disciplíně 4x400m získala bronzovou 
medaili. Reprezentační čtveřici AK Morav-
ská Třebová tvořili Tomáš Sekanina, Jaroslav 
Žouželka, Jiří Janků a Luděk Strouhal. Atleti 
dosáhli na čas 3:28,38, který stačil na třetí mís-
to v republikovém šampionátu (za AK Slavia 
Praha a AC Domažlice). Nebyla to navíc jedi-
ná účast atletů AK Moravská Třebová na MČR, 
neboť jejich barvy nescházely ani na startu zá-
vodu štafet na 4x100 metrů. Čtveřice Jaroslav 
Žouželka, Michael Havlík, Tomáš Sekanina 
a Jiří Janků doběhla do cíle v čase 44,23 a díky 
němu brala velmi pěkné páté místo za vítěznou 
Slavií Praha, Kladnem, Mostem a Opavou. Mo-
ravskotřebovští atleti tak prokázali stabilní for-
mu a oprávněnost příslušnosti do 2. ligy, což 
pojedou potvrdit 6. září do Svitav, kde se koná 
poslední 4. kolo stávající sezóny.                  (mt)

je člověk uvážlivý, klidného jednání, jenž nepro-
jevuje navenek nikterak silné emoce. To vše ho 
fotbal, jemuž se věnuje dlouhodobě, naučil. Svou 
odbornost a erudovanost doplňuje po konci své 
kariéry jako trenér na různých štacích. V součas-
né době se dožívá jmenovaný životního jubilea, 
takže se sluší i patří současnému architektu mo-
ravskotřebovského fotbalu poděkovat za dosa-
vadní „služby“ a popřát ještě dlouhý fotbalový 
věk. Největší poctou pro něj jistě bude výkon jeho 
svěřenců v KP a podobná cesta k úspěchu, odpo-
vídající tradici i pozici města na fotbalové mapě 
ČR, jako tomu bylo v uplynulé sezoně.          (mt)
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Sedmičku Tour de France vítalo na třebovském náměs-
tí na pět stovek fanoušků      Foto: František Matoušek


