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Kulturní služby města Moravská Třebová vyhlašují 
výběrové řízení na pozici vedoucí zámku
Požadujeme: •  možnost seberealizace, profesního
•     rozvoje a vzdělávání
•  vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání •  práci v oblasti turistického ruchu
•  práce •  koncepční práci na rozvoji
•  manažerské zkušenosti  •  koncepční myšlení     zámeckých expozic a péči o ně

•  práci na přípravě projektů ve spolupráci•  praxe ve vedení lidí
   s Týmem pro rozvoj cestovního ruchu.•  schopnost týmové spolupráce

•  výborné komunikační a organizační
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem    dovednosti
zašlete na adresu reditel@ksmt.cz nebo poštou na •  loajalita, kreativita, samostatnost, rozhodnost,
adresu Kulturní služby města, k rukám ředitelky,    spolehlivost
Svitavská 18, Moravská Třebová.•  orientace na výsledek

•  vysoké pracovní nasazení
Obálku označte „Výběrové řízení - vedoucí“.

Nabízíme:
Uzávěrka přihlášek je 31.12.2008.•  zajímavou a tvůrčí práci ve stabilní organizaci  

aktivní znalost aj nebo nj

Vážení spoluobčané, 
dovolte nám, abychom Vám popřáli klidné 
prožití svátků vánočních, vše nejlepší, pevné 
zdraví a mnoho štěstí v novém roce 2009. 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přízeň, které 
si velmi vážíme. 
Věříme, že vzájemné 
porozumění a dobrá spo-
lupráce bude pokračovat 
i v roce 2009. Příští rok 
bude pro naše město velice 
důležitý. Čeká nás reali-
zace velmi významných 
projektů, na jejichž pří-
pravě jsme téměř dva roky 
pracovali, a které by měly významným 
způsobem přispět k dalšímu rozvoji a zlepšení 
života ve městě. 
Těšíme se na každé další setkání s Vámi, jak při 
vzájemných diskuzích, tak na kulturních, 
společenských a sportovních akcích, které 
jsme na rok 2009 pro Vás připravili. 
Přejeme Vám, občanům našeho města, hodně 
spokojenosti a splněná novoroční  přání. 

RNDr. Josef Ošťádal, JUDr. Miloš Izák
a Ing. Václav Mačát

NOVOROCNÍ POZDRAV

Město bude mít prvotřídní sportovní areál

Zimní stadion se v příštím roce dočká východní 
tribuny a kvalitního sociální zázemí. Vedení 
moravskotřebovské radnice se chystá na realizaci 
projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas 
v Moravské Třebové – 1.etapa“. 
„Cílem projektu je vytvoření komfortnějšího 
zázemí pro diváky, pro výkonnostní i rekreační 
sport, zvýšení kapacity stadionu a rozšíření a zkva-
litnění nabídky pro volnočasové aktivity,“ sdělil 
místostarosta města Václav Mačát a dodal: 
„Součástí projektu je vybudování východní tribuny 
zimního stadionu, sociálního zázemí, bufetu, 
parkoviště, fitness centra, sauny a spinning centra. 
V neposlední řadě se tyto úpravy budou týkat 
i bezpečnostních opatření, zejména se jedná o eva-
kuační požární systém s rozhlasem a řešeno bude 
také kvalitnější odvětrávání haly.“
Přípravu projektu vyvolal již několik let přetrváva-
jící nevyhovující stav tribuny, nevyhovující 
sociální i technické zázemí a nedostatečná 
parkovací kapacita v celém sportovním areálu. 
V současné době návštěvníci areálu využívají pro 
parkování svého vozidla nevyhovující přilehlé 

travní plochy vedle moravskotřebovského 
aquaparku a plochy vedle zimního stadionu, která 
je nezpevněná a nevhodná pro parkování. „Projekt 
počítá s vytvořením nových parkovacích míst. 
Vznikne 33 stání před aquaparkem a čtyřicet jedna 
míst před zimním stadionem,“ řekl vedoucí 
investičního a regionálního rozvoje Tomáš 
Kolkop. 
Plánovaný projekt tak promyšleně revitalizuje 
dané území. Doplňuje stávající sportoviště, 
soustředěné do sportovního areálu, kde se nachází 
fotbalový stadion, tenisové kurty, objekt pro stolní 
tenis a v neposlední řadě moderní aquapark. 
Projekt odpovídá svoji kapacitou a funkčním 
vybavením potřebám města a celého regionu. 
V rámci navrženého řešení se počítá s přístupem a 
pohybem handicapovaných osob. „Předpoklá-
dané celkové investiční náklady dosahují částky 
šedesáti čtyř milionů korun. Z toho na objekt 
přístavby a východní tribuny připadne 57,5 mil. 
korun a na rozšíření parkovacích ploch 6,5 mil. 
korun,“ informoval Václav Mačát. 
Projekt má velkou podporu široké veřejnosti města 

a celého regionu. Záměr je přijatelný z hlediska 
dotačních podmínek Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 
2.2. Rozvoj měst. Jde o dotační program určený pro 
města od 5.000 do 50.000 obyvatel. Vzhledem 
k uvedeným skutečnostem se vedení města 
rozhodlo předložit projektový záměr ve formě 
dotační žádosti. Výše dotační podpory by mohla 
dosáhnout až sedmdesáti procent. Přípravná fáze 
projektu v těchto dnech vrcholí. Město již získalo 
na všechny stavební objekty stavební povolení.
V dalších etapách rozvoje infrastruktury pro sport 
a volný čas je plánováno pořízení nafukovací 
tenisové haly, rekonstrukce kurtu s umělým 
povrchem v aquaparku, umělý trávník na 
fotbalovém stadionu atd. Postupně tak bude 
vytvořen moderní sportovní komplex pro 
dokonalou relaxaci a aktivní odpočinek.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Od 1. 11. začíná platit nová dopravní značka 
"Zimní výbava", která označuje úseky, na kterých 
musíte mít od 1. 11. do 30. 4. zimní pneumatiky. 
V červnu byla novelizována vyhláška Ministerstva 
dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ve které byly 
stanoveny nové dopravní značky „Zimní výbava“ a 
„Zimní výbava – konec“. Jedná se o příkazovou 
dopravní značku, která v období od 1. 11. do 30. 4. 
přikazuje:
- řidiči motorového vozidla kategorie M (pro 
přepravu osob) nebo N (pro přepravu nákladu) 
o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 
500 kg pokračovat v jízdě jen za použití zimních 
pneumatik s hloubkou dezénu hlavních dezénových 
drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech, 
řidiči motorového vozidla o maximální přípustné 
hmotnosti převyšující 3 500 kg pokračovat v jízdě 
jen za použití zimních pneumatik s hloubkou 
dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů 
nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. 
Použití zimních pneumatik může být nahrazeno 
použitím sněhových řetězů, pokud je vozovka 
pokryta souvislou vrstvou sněhu. Pod značkou 
může být umístěna dodatková tabulka s uvedením 
odlišné úpravy doby platnosti.
Značka platí v krajích:
Liberecký kraj: Rokytnice – Rezek, Dolní – Horní 
Mísečky
Pardubický kraj: Suchý vrch mezi Jablonným nad 
Orlicí a Červenou Vodou, Skuhrovský kopec mezi 
Ústím nad Orlicí a Lanškrounem, úsek mezi 

Nové zastávky příměstské dopravy občané přivítali. 
Ve sledovaném období v měsících září a říjnu 
příměstskou dopravu využilo dva a půl tisíce 
cestujících. „Tato vysoká čísla mě překvapila, i když 
jsem očekával, že vyžití spojů bude vysoké. Nyní je na 
zvážení nás všech, zda zřídit městskou dopravu ve 
městě,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák. 
Podle sledovaného počtu cestujících na jednotlivých 
zastávkách byla dle očekávání nejvíce využívána 
zastávka na ulici Svitavské. Nastoupilo zde 1211 
a vystoupilo 664 cestujících. Zastávku na ulici 
Lanškrounské využívali především cestující jedoucí 
do zaměstnání v ranních hodinách. Nastoupilo zde 118 
a vystoupilo 338 lidí. O zastávku na ulici Brněnské
 u obchodu Lidl projevili zájem především ti občané, 
kteří jeli za nákupy. V odpoledních a podvečerních 
hodinách zde nastoupilo 55 cestujících a vystoupilo 
146. Tyto tři nové obousměrné autobusové zastávky 
na stávajících tratích byly zkušebně zavedeny od 
poloviny června tohoto roku. Jelikož se rozšíření 
příměstské dopravy osvědčilo a spoje byly plně 
využívány, uvažuje vedení města o zřízení městské 
dopravy. „Chtěl bych požádat občany města, aby se 
zapojili do ankety s názvem „Městská doprava v Mo-
ravské Třebové“ a vyjádřili se k existenci této městské 
dopravy,“ řekl Miloš Izák. Anketní lístky najdou 
obyvatelé města na vkladném listě v prosincovém 
čísle zpravodaje. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Finanční odbor v roce 2009 již nebude rozesílat 
držitelům psů složenky na úhradu stanoveného 
poplatku. Občané mohou poplatek, bez předchozího 
upozornění, složit v hotovosti do pokladny Občanské-
ho informačního centra (OIC) se sídlem na ul. 
Olomoucká 2 nebo do pokladny odboru finančního se 
sídlem na nám. T.G. Masaryka 29, popř. je možné si 
složenku na úhradu poplatku na těchto místech 
vyzvednout osobně. Úřednice městského úřadu budou 
občany o vyměřené výši poplatku informovat přímo 
na přepážkách před vlastní úhradou. Další formou 
úhrady je možnost bezhotovostního převodu  na účet 
města Moravská Třebová vedený u Komerční banky 
a.s. číslo účtu 19-1929591/0100 nebo u České 
spořitelny a.s. číslo účtu 19-1283386349/0800. Při 
této formě úhrady si však musí poplatník předem 
vyžádat variabilní symbol na odboru finančním nebo  
v Občanském informačním centru. Požádat o přidělení 
variabilního symbolu lze osobně, telefonicky (tel. 461 
353 111, 461 353 123) nebo elektronickou poštou 
(adresa: posta@mtrebova.cz). Poplatek je splatný 
jednorázově do 30.4.2009 nebo v případě ročního 
poplatku vyššího než 500 Kč  ve dvou splátkách, a to 
do 30.4.2009 a do 30.9.2009. Poplatníci, kteří platili 
poplatek za psa v předchozích letech převodem z účtu, 
mohou využít již přidělený variabilní symbol i pro rok 
2009.
Mgr. Ing. Dana Buriánková, ved. finančního odboru

Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů. Upozorňujeme všechny 
občany, že s koncem  letošního roku končí platnost 
všech občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů, vydaných do 31. 12. 2003 (typ„růžová ID 
karta“). Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí 
výjimka - občanské průkazy, ve kterých mají 
vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají 
nadále platné.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (karta 
světle zelené barvy) platí po dobu v nich uvedenou.
Žádost o nový občanský průkaz, je možné podat  na 
Městském úřadě v Moravské Třebové, budova ul. 
Olomoucká č. 2, Oddělení občanského informačního 
centra. Úřední hodiny OIC jsou v pondělí a ve středu v 
době 8:00 – 17:00 hod., úterý a čtvrtek od 8:00-15:00 
hod. a v pátek od 8:00-14:00 hod.
Žádost o občanský průkaz je třeba podat nejpozději 
měsíc před skončením jeho platnosti.

Odbor vnitřních věcí, MěÚ Moravská Třebová

Kam nevyjíždějte bez zimních pneumatik
koncem zástavby České Třebové a Skuhrovem, 
Vendolský kopec mezi Svitavami a Poličkou, 
stoupání Hřebeč – Koclířov pod tunelem, úsek mezi 
Pohledem a Křenovem na Jevíčsku
Královéhradecký kraj: Vrchlabí – Špindlerův 
Mlýn, Vrchlabí – Strážné, Temný Důl – Pomezní 
boudy, Orlické Záhoří – Šerlich–Deštné v Orlických 
horách, Mladé Buky – Pec pod Sněžkou, Černý Důl 
– Janské Lázně
Karlovarský kraj: okolí Božího Daru
Jihočeský kraj: Blažejovice – Prachatice, Vimperk 
– Strážný, Zadov – Churáňov, Volary – Stožec, 
Volary – Želnava, Kaplice – Dolní Dvořiště, Kvilda 
– Modrava, Kvilda – Borová Lada, Vimperk – 
Kvilda
Olomoucký kraj: silnice I / 35 Mohelnice – 
Studená Loučka v úseku od křiž. se sil. III/31521 
/odbočka na Podolíčko/ po Motorest Studená 
Loučka – jednosměrně, Šternberk – Horní 
Loděnice, Lipová-lázně – Vápenná, Horní Lipová – 
Ostružná, Bělá pod Pradědem – Videlský Kříž, Zlaté 
Hory – Petrovy Boudy, Jeseník – Zlaté Hory, Rejvíz 
– Heřmanovice, Zlaté Hory – Modrá – Heřmanovi-
ce, Javorník – Travná, Jeseník – Priessnitzovy 
léčebné lázně, Jeseník, Bělá p./Prad. – Červenohor-
ské sedlo – Loučná, Konice – Skřípov – Šubířov
Moravskoslezský kraj: Ostravice – Bílá – 
Bumbálka – hranice se Slovenskem.

Teprve vybírají vhodná místa: Ústecký kraj, 
Středočeský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
Letos zatím nezavádějí: Vysočina, Plzeňský kraj.

V Hřebečském tunelu došlo 10. 11. 2008 k dopravní 
nehodě autobusu a nákladního automobilu. Po jejich 

čelním střetu vznikl požár. Předpokládá se čtyřicet 
mrtvých a zraněných. Tunel se stal neprůjezdným. 
Z důvodu velkého počtu raněných bylo potřeba 
aktivovat traumatologický plán zdravotnické zá-
chranné služby (ZZS). Vzhledem k velkému 
nebezpečí možného výskytu toxických látek v ovzduší 

Zastupitelstvo města Moravská Třebová na svém 
zasedání dne 29.10.2008 schválilo pod č. usnesení 
432/Z/291008 zahájení procesu pořízení nového 
územního plánu města Moravská Třebová. 
Město chce připravit územní plán tak, aby jen 
nemapoval současný stav, ale předběhl možný vývoj v 
nejbližších letech. Územní plán města je velice 
důležitý strategický dokument, který na dlouhou dobu 
ovlivní podobu města, v němž všichni žijeme a stane 
se rovněž jedním s hlavních podkladů pro budoucí 
rozvoj města.
Obyvatelům Moravské Třebové se nyní naskýtá 
příležitost do tohoto plánování aktivně zasáhnout. 
Vedení města se rozhodlo, že půjde cestou maximální 
otevřenosti a občany do procesu vzniku územního 
plánu zapojí. 
Hlavním cílem vzniku nového územního plánu bude 
vytvořit podmínky pro posílení identity Moravské 
Třebové jako moderního a dynamicky se rozvíjejícího 
města s dlouhou historií a bohatou kulturní tradicí, 
které je atraktivním místem pro turisty, obchodníky, 
podnikatele i pro jeho obyvatele. 
Zároveň chceme posílit roli města jako územního 
centra umístěného ve strategické poloze na křižovatce 

V tunelu proběhl nácvik bezpečnostních složek na reálnou tragedii

Připravuje se nový územní plán Moravské Třebové 

muselo proběhnout třídění raněných. Doprava byla 
odkloněna informačními tabulemi na starou silnici, 
přesto bylo zapotřebí usměrňovat provoz hlídkami 
PČR, tak aby byl možný plynulý příjezd vozidel 
integrovaného záchranného systému a transport 
raněných. Tak zněl scénář fingované dopravní 
nehody, při níž si hasiči, policisté i záchranáři ověřili 
vzájemnou koordinaci při výjimečné události. V rámci 
této odborné přípravy svolal Karel Gregor, tajemník 
Krizového štábu města Moravská Třebová cvičné 
jednání členů krizového štábu, kterými jsou: starosta 
města Moravská Třebová Josef Ošťádal, místo-
starosta města Miloš Izák, tajemník MěÚ Stanislav 
Zemánek, Karel Gregor, pracovník krizového řízení 
MěÚ,  Mgr. Brandejs, příslušník PČR a příslušník 
HZS Pardubického kraje a velitel požární stanice Ing. 
Horňák. „Cvičně jsme na místě řešili nejpravděpo-
dobnější možný úkol – zajistit přepravu, nouzové 
ubytování a stravování pro blíže neurčitý počet 
obyvatel,“ řekl tajemník krizového štábu Karel 
Gregor. Cvičné svolání Krizového štábu města 
Moravská Třebová se bude opakovat i v dalším 
období. V horizontu minimálně jednou za dva roky. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

budoucích významných vnitrostátních i mezistátních 
dopravních tahů. Nový územní plán musí být 
především flexibilní. Jeho příprava proto bude velice 
důkladná a náročná.
Proto Vás už nyní vyzýváme k zasílání konkrétních 
podnětů, které by se měly zohlednit v novém územním 
plánu. Můžete je posílat v písemné i elektronické 
podobě na kontaktní osoby, kterými jsou Ing. Soňa 
Elfmarková – selfmarkova@mtrebova.cz, Odbor 
výstavby a územního plánování, Olomoucká 2, 571 01 
Moravská Třebová nebo Ing. Tomáš Kolkop – 
tkolkop@mtrebova.cz, Odbor investičního a regio-
nálního rozvoje, Nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 
Moravská Třebová. Stávající a v současné době platný 
územní plán města je k nahlédnutí na webových 
stránkách http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategic-
ke-rozvojove-dokumenty /uzemni-plan. O celém 
průběhu pořizování nového územního plánu budete 
průběžně informováni v městském Zpravodaji a na 
internetových stránkách města http://www.moravska-
trebova.cz/  

Ing. Tomáš Kolkop a Ing. Soňa Elfmarková
Odbor investičního a regionálního rozvoje a odbor 

výstavby a územního plánování
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Zastávky příměstské dopravy

Změna v úhradách
poplatku za psa

Upozornění občanům
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Moravskotřebovští zastupitelé na svém řádném 
zasedání dne 29. 11. 2008 schválili každoroční 
udělování Ceny města Moravská Třebová. Toto 
ocenění by se mělo stát jednou z významných aktivit 
města pro příští roky. Jedná se o cenu, jež bude 
udělována fyzické osobě, která svou mimořádnou 
činností a aktivitou přispěla v daném roce v nejrůz-
nějších oblastech významně k rozvoji města 
Moravská Třebová a života jeho obyvatel.  
„Obdobná anketa je vyhlašována v mnoha městech 
České republiky a u občanů má velmi pozitivní odezvu. 
Stala se téměř všude tradicí. Proto jsem rád, že se  
nám ji v zastupitelstvu města povedlo prosadit 
a doufám, že získá ohlas i u našich občanů,“ řekl 
starosta města Moravská Třebová Josef Ošťádal. 
Cena města se bude udělovat vždy v průběhu měsíce 
července následujícího po roce, za který byl předložen 
návrh na udělení ceny. Tento termín souvisí s vý-
jimečnou výsadou - právem pečetit červeným 
voskem, které městu udělil 28. července 1518  král 
Ludvík Jagelonský. „Právo pečetit červeným voskem 
mělo v té době jen málo měst. Například Svitavy tuto 
výsadu získaly až v roce 1606. Červeného vosku užíval 
pouze panovník, úřady královské, vyšší duchovenstvo, 
příslušníci panského stavu a také královská, později 
i významnější poddanská města,“ vysvětlil předseda 
památkové péče Miloslav Kužílek.
Cena města bude udělována jedné osobnosti. Ve 
zvlášť výjimečných a odůvodněných případech může 
být cena města udělena i více osobnostem současně. 

Cena města Moravská Třebová
Nebude udělována In memoriam a pokud nebude 
v daném kalendářním roce navržena osobnost, která 
by splňovala podmínky pro udělení ceny. Cenu města 
představuje výtvarné dílo se znakem města Moravská 
Třebová a pamětní listina, která stvrzuje udělení ceny 
města.
Návrh na udělení ceny města může předložit každá 
fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm 
nebo sídlem v Moravské Třebové, a to pouze 
písemnou formou.
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
b) oblast její činnosti
c) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je 

osobnost navrhována
d) charakteristiku přínosu a významu díla nebo 

aktivity navrhované osobnosti pro město 
Moravská Třebová

e) kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, 
název práv. osoby, adresa, podpis).

Občané města svého favorita na udělení Ceny města 
Moravská Třebová pro rok 2008 mohou nominovat 
do 28. února 2009 osobně na Občanském informač-
ním centru, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo u tiskové 
mluvčí města na nám. T. G. Masaryka č.o. 29 v Mo-
ravské Třebové. Popřípadě zaslat e-mailem na  adresu 
cenamesta@mtrebova.cz. Neúplný návrh bude 
vyřazen. Přesná pravidla k udělení Ceny města 
naleznete na webových stránkách města v kolonce 
Události.     Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Na svahu kopce Křížový vrch jsou umístěny čtyři 
kapličky, postavené kolem roku 1723, které měly být 
součástí předpokládané velké Křížové cesty, 
začínající ve farním kostele a končící u sousoší 
Kalvárie. Kapličky stojí slohově blízko tvorbě 
Giovani Santiniho.
Kaple Křížové cesty jsou stavbou vrcholně barokní. 
Mají složitý půdorys, který se odráží ve tvaru 
mansardové zvonové střechy a kopule, která je 
podložena profilovou římsou. Bohužel zevnějšek byl 
hrubě zjednodušen při předešlých opravách.
V roce 2002 byla provedena obnova střešní 
konstrukce a střešní krytiny první kaple. V těchto 
dnech probíhá dokončení obnovy první kaple Křížové 
cesty. Stavební práce, které na kapli proběhly byly 
běžné údržbové. Byla opravena vnější již dožilá, 
nesoudržná, novodobá omítka, vč. sanační omítky do 
výšky 1 m, nátěr fasádní omítky v odstínu – lomená 
bílá, došlo k výměně z památkového hlediska zcela 
nevhodných vstupních dveří za dveře kazetové, 
k opravě stávajících oválných oken a mříží, dále byly 
vyspraveny i omítky vnitřní. Kolem kapličky byla 
odkopána zemina a vytvořen okapový chodníček. 
Provedenými pracemi nedošlo k zásahům do 
historických konstrukcí, ani k narušení památkové 
hodnoty objektu.
Na obnovu 1. kaple získalo město dotaci ve výši 
200.000,- Kč z programu Podpory obnovy kulturních 
památek nacházejících se mimo Městskou památko-
vou rezervaci z Ministerstva financí České republiky. 
Vlastní podíl města byl ve výši 40.000,- Kč a tedy 
celkové náklady obnovy byly ve výši 240 tisíc Kč. 
Pokud se městu v příštích letech podaří získat dotace 
z výše uvedeného programu, budou obnovy dalších 
třech kaplí pokračovat.

Eva Štěpařová, referent odboru investičního
a regionálního rozvoje

Delegace sedmnácti starostů a tajemníků z několika 
arménských měst zavítalo na sv. Martina, tedy 
11.11., do Moravské Třebové. Na bílém koni sice 
nepřijeli, dorazili však s velkým zájmem seznámit 
se způsobem práce Městského úřadu v Moravské 
Třebové, především v poskytování služeb občanům.
Hosté se také zajímali o mechanismy výběru 
nových zaměstnanců a jejich školení, procesní 
analýzy, systém práce managementu a především 
o Občanské informační centrum (OIC), klenot 
Městského úřadu v Moravské Třebové, který 
zásadním způsobem pozvedl kvalitu poskytova-
ných služeb občanům. Centrum slouží vlastně jako 
klientské centrum úřadu, které umožňuje občanům 
komfortní vyřízení většiny jejich záležitostí na 
jednom místě s maximální efektivitou. Je otevřeno 
pět dní v týdnu bez polední přestávky. „Ze srovnání 
s ostatními městy vyplývá, že máme například 
dvakrát delší provozní dobu než je v ČR běžné. 
Navíc vyvolávací systém zabraňuje strkanicím ve 
frontě. Průměrná doba odbavení tak činí pouhé dvě 
minuty,“ vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí 
Pavel Šafařík, pod kterého OIC organizačně spadá.

Obnova první kaple Křížové cesty

Arménští starostové navštívili Moravskou Třebovou

Členové Zastupitelstva Pardubického kraje zvolili na 
svém ustavujícím jednání v sobotu 15. listopadu Radu 
Pardubického kraje pro volební období 2008-2012. 
Sestavena je koalicí vítězné České strany sociálně 
demokratické (ČSSD) a Koalice pro Pardubický kraj 
(KPK). 
uvolnění členové:
- Mgr. Radko Martínek (ČSSD) - hejtman Pardubické-
ho kraje se zodpovědností za všeobecný rozvoj kraje 
a evropské fondy
- Ing. Roman Línek (KPK) - náměstek hejtmana 
zodpovědný za finance a majetek, který bude 
zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti 
- Jan Tichý (ČSSD) - náměstek hejtmana zodpovědný 
za dopravu, dopravní obslužnost a cestovní ruch
- Ing. Jana Pernicová (ČSSD) - členka rady kraje 
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
- Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) - členka rady kraje 
zodpovědná za zdravotnictví
- Ing. Václav Kroutil (ČSSD) - člen rady kra-
je zodpovědný za životní prostředí, zemědělství 
a venkov
- Bc. Miloslav Macela (KPK) - člen rady kraje 
zodpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor
neuvolnění členové:
- JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) - člen rady kraje
- Ing. Petr Šilar (KPK) - člen rady kraje

Výbory Zastupitelstva Pardubického kraje
Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo také 
předsedy výborů. Dva z nich budou zastávat funkci 
uvolněného předsedy:
Ing. Josef Janeček (ODS) - předseda kontrolního 
výboru
Ing. Miroslav Krejčí (KSČM) - předseda finančního 
výboru

Počty mandátů
Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Pardubického kraje 
je složeno zástupci ČSSD (19 mandátů), ODS (11 
mandátů), KPK (9 mandátů) a KSČM (6 mandátů).

Pardubický kraj

Zvolena Rada
Pardubického krajeKromě organizačních záležitostí byla představena 

strategická vize města s důrazem na ekonomický 
rozvoj a plánované projekty. Velký zájem vzbudila 
Městská průmyslová zóna s téměř čtyřmi sty nově 
vytvořenými pracovními místy. „Nové firmy v prů-
myslové zóně přinesly do města žádoucí rozvojové 
impulsy. I díky nim klesla nezaměstnanost za 
poslední roky z hrozivých 16% na aktuálních 9,5%. 
Nová strategie rozvoje města s výhledem do roku 
2020 chce tento pozitivní trend dále podpořit a 
rozšířit i do dalších oblastí života ve městě,“ 
zdůraznil manažer ekonomického rozvoje města 
Miroslav Netolický. 
Dojmy z návštěvy shrnul Aram Nersisyan, starosta 
města Alaverdi: “Moravská Třebová na nás velmi 
zapůsobila, historické centrum města a obzvláště 
Vaše OIC je impozantní, rádi bychom tento koncept 
přenesli k nám do Arménie.“
Týdenní pobyt arménských představitelů v ČR 
organizuje nezisková společnost Agora Central 
Europe, která dlouhodobě spolupracuje na 
obdobných projektech u nás i v zahraničí.           

(red)
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Městská policie – linka 156
Komenského 46, Moravská Třebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz 
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP
Provozní doba: nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 
do19:00 hod.

Z činnosti Městské policie:
Městská policie v měsíci říjnu přijala a řešila celkem 
102 telefonických a ústních oznámení od občanů. Při 
pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo 
zjištěno a řešeno 13 dalších nedostatků, které trápily 
nejen občany našeho města a ztěžovaly nám běžný 
denní život v našem městě. V jednom případě byl 
realizován odchyt toulavého psa, kterého se podařilo 
opět navrátit svému pánovi. Dále pak strážníci 
městské policie spolupracovali ve třech případech 
s RZS a v dalších čtrnácti případech s Policií ČR. 
Celkem osm případů bylo strážníky městské policie 
předáno k řešení OO PČR Moravská Třebová.
Podnapilý řidič
Dne 15. 11. ve večerních hodinách přijala hlídka 
Městské policie Moravská Třebová telefonické 
oznámení o podnapilém muži, který se pokouší odjet 
v bílém vozidle zaparkovaném u herny Matouš na ulici 
Jiráskové. Po příjezdu na uvedené místo strážníci 
zjistili, že se popsané vozidlo na místě již nenachází 
a začali po vozidle pátrat. Díky kamerovému systému 
bylo později na základě důkladného popisu, vozidlo 
nalezeno odstavené na nám. T. G. Masaryka. Uvedený 
automobil hlídka monitorovala až do příchodu muže, 
který měl v úmyslu s vozidlem odjet. Strážníci ověřili 
jeho totožnost a muž v podaném vysvětlení uvedl, že si 
jde vozidlo pouze vyzvednout. Strážníci se dále 
dozvěděli, že vozidlo měl zapůjčené bratranec tohoto 
muže, se kterým byl dohodnutý, že si vozidlo na 
náměstí vyzvedne. Jelikož se neprokázala přítomnost 
alkoholu v dechu muže, který si přišel pro své vozidlo, 
strážníci tohoto řidiče po podání vysvětlení nechali 
s vozem odjet. 
Podivné oznámení
V sobotu 15. 11. v pozdních odpoledních hodinách 
přijala hlídka městské policie následující telefonické 
oznámení, podle hlasu od staršího muže: 
strážník: Městská policie Moravská Třebová, prosím!
oznamovatel: Dobrý den, přijeďte sem!
strážník: Kam sem? Řekněte nám pane na jakou 
adresu máme přijet!
oznamovatel: No přece na ulici Olomouckou!
strážník: Na jakou adresu?
oznamovatel: No vždyť vám říkám, k mému domu!

Na lince 158 – Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732
nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondřej Vašíček, vedoucí
obvodního odd. ČR

Část úzkokolejné železnice skončila ve sběrně  
Kriminalisté objasnili případ krádeže kolejnic 
z úzkorozchodné železniční tratě v areálu Hřebeč, 
která se udála počátkem  prvních prázdninových dní 
tohoto roku. Podezřelými z krádeže kolejnic jsou 
dva muži ve věku 30 a 31 let z Moravskotřebovska, 
kteří si z rukou policejního komisaře převzali sdělení 
obvinění pro podezření ze spáchání trestného činu 
krádeže. Tito muži nejméně v 8 případech od května 
do poloviny června 2008 v Hřebečském lesním 
porostu vytrhali za použití přineseného nářadí z dře-
věných pražců osázené kolejnice z úzkorozchodné 
železniční tratě. Škody byly majitelem vyčísleny na 
víc jak 50 tisíc korun. A jaký osud pražce čekal? 
Byly prodány jako železný šrot do sběrných surovin. 
Peníze, která si tak muži vydělali, si rozdělili 
rovným dílem. V případě prokázání viny, jim hrozí 
až tříleté vězení.
Nešťastný výstřel
Při mysliveckém honu, konaném v průběhu 
sobotního dopoledne 8. 11. poblíž Boršova na 
Moravskotřebovsku, došlo k nešťastné události. 
Jeden z účastníků,  (32) muž, vystřelil ze své legálně 
držené brokové zbraně ráže 12 mm po letícím 
bažantovi. Brok z vystřelené zbraně zasáhl jednoho 
z myslivců (26). Zraněný muž byl se střelným 
poraněním oka převezen do nemocnice v Pardubi-
cích.  Všichni účastníci honu byli podrobeni dechové 
zkoušce na alkohol a dále pracovníci z Inspektorátu 
pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy z Okresního 

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské 
Třebové bylo k 31. 10. 2008 přihlášeno k trva-
lému pobytu celkem 10 946 občanů ČR a 56 
cizinců s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky. Celkem je tedy v Moravské 
Třebové evidováno na trvalém pobytu 11 002 
osob. Za měsíc říjen se v Moravské Třebové 
narodilo 9 dětí, zemřelo 11 občanů, přistěhovalo 
se  11 obyvatel a odstěhovalo 14 osob.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat celému kolektivu rehabi-
litace v moravskotřebovské nemocnici. Svým 
profesionálním a lidským přístupem mi hodně 
pomáhají k návratu do běžného života. Ještě 
jednou děkuji.                                     Jiří Rašner

Blahopřání
Dne 23. 12. 2008 slaví významné životní výročí 
PhDr. František Matoušek, středoškolský učitel, 
člen komise památkové péče a vášnivý cyklista. 
Mnoho zdraví a životní pohody mu přejí členové 
Komise památkové péče Moravská Třebová. 

Dne 22. 12. 2008 oslaví významné životní 
jubileum třebovský občan pan JAN MAULER, 
dlouholetý člen komise památkové péče a klubu 
přátel výtvarného umění. Při této příležitosti mu 
přejeme hodně zdraví a životního elánu v sou-
kromí i při záslužné práci, kterou v obou 
institucích vykovává. 

Komise památkové péče a Klub přátel 
výtvarného umění Moravská Třebová

strážník: Pane, musíte nám sdělit přesnou adresu! 
Potřebujeme číslo Vašeho domu!
oznamovatel: Vždyť říkám na ulici Olomouckou!
strážník: Sdělte nám prosím přesnou adresu!
oznamovatel: Musíte přijet k mému domu, tady leží 
zraněný opilý muž. 
Po této větě oznamovatel zavěsil. Strážníci se 
okamžitě vydali na důkladnou kontrolu ulice 
Olomoucké, ale bohužel žádného podnapilého muže 
ležícího na zemi u domu ani u silnice nenašli. 
• Městská policie proto žádá všechny občany, kteří se 
budou obracet na strážníky s žádostí o pomoc, aby 
nezapomněli uvést přesné místo, kam se mají 
strážníci městské policie dostavit. 
Nešťastná žena
Ve 12:55 hodin se dne 12. 11. na hlídku obrátila 
s žádostí o pomoc žena důchodového věku žijící 
v Moravské Třebové. Do telefonu strážníkům sdělila, 
že jí z domu před malou chvílí nějaká cizí žena 
odcizila finanční hotovost. Strážníci se okamžitě 
vydali na uvedenou adresu, kde následně zjistili, že 
oznamovatelka umožnila vstup do domu cizí ženě, 
která přišla se známou záminkou doručování 
přeplatků. V nestře-ženém okamžiku se podvodnici 
podařilo odcizit fi-nanční hotovost v hodnotě 24.000,- 
Kč. Když strážníci zjistili, že došlo k trestnému činu, 
na místo okamžitě přivolali Policii ČR, která se 
případemm dále zabývá. 
Sprejeři
Hlídka městské policie vyjela ve 21:00 hodin dne 28. 
10.  k obchodnímu domu Kubík na ulici Lanškroun-
ské, kde se dle telefonického oznámení na ochozu 
uvedené prodejny měli pohybovat dva mladíci. Když 
strážníci přijeli na kontrolu uvedeného místa, zjistili, 
že jsou sprejem pomalované zdi a okna této 
nemovitosti. Na místě se již nikdo nenacházel, proto 
začali strážníci intenzivně pátrat po popsaných 
osobách. Zanedlouho se podařilo hlídce městské 
policie dva výtržníky L.Š. a J.C. ve věku 20 a 17 let 
dopadnout u mototechny na ulici Olomoucké, kde se 
tito dva pod tíhou důkazů ke svému výtvoru doznali. 
Jelikož mladíci svým jednáním naplnili skutkovou 
podstatu trestného činu, přivolali  strážníci hlídku 
Policie ČR, která se případem dále zabývá. 
• Občanu, který oznámil pohyb neznámých osob 
kolem obchodního domu Kubík, tímto strážníci 
městské policie děkují, stejně jako všem občanům 
našeho města, kteří nenechávají bez povšimnutí 
vandalství a výtržnictví zejména naší dospívající 
populace.
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Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz 
www.tsmt.cz

Možná jste si všimli, že se na veřejných kontejne-
rech na separovaný plast a papír opět začaly 
objevovat samolepky bodláků. Bodlák je umístěn na 
kontejner v den plánovaného svozu v okamžiku, kdy 
kontejner nemůže být řádně svezen se separovaným 
odpadem. Dnes již máme horké adepty na represní 
opatření, tedy odstranění kontejneru z problematické 
lokality.
Jedná se zejména o kontejnery umístěné na ul. Du-
kelská u bytovek, Piaristická, Brněnská u ubytovny, 
Sušice u mostu a hlavně ul. Gorazdova u bývalého 
Krasu. Již dnes je zde 5 a více bodláků. V případě 
deseti bodláků budeme nuceni najít pro kontejner jiné, 
"lepší" umístění.
Věříme, že nás podpoříte v záměru dobré separace
a tím zajistíte zvýšený bonus za separaci města a sní-
žení nákladů na likvidaci odpadu.

Gabriela Horčíková, jednatel

Technické služby informují

Dne 10. 12. 2008
si připomeneme
nedožité 37. narozeniny
pana Radka Schustera
z Moravské Třebové

Vzpomíná
     zarmoucená rodina
           a kamarádi

Vzpomínka

ředistelství ve Svitavách
provedli kontrolu všech zbraní a průkazů
zbraní. Kontrola proběhla bez závad. Případ šetří 
služba kriminální policie a vyšetřování ve Svitavách. 
Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu ublížení na 
zdraví. 
Odložené věci v automobilech
Ani ne dvacet minut ponechání vozidla bez dozoru 
na parkovišti u čerpací stanice v Moravské Třebové 
postačilo neznámému pachateli ke krádeži ulo-
žených věcí ve voze. Neoprávněného vniknutí do 
vozu WV Crafter si pravděpodobně nikdo nevšimnul 
a zloděj měl možnost odcizit notebook a peněženku, 
které jejich majitel ponechal na podlaze u přední 
sedačky spolujezdce. Zastávka na kávu vyšla 
poškozenému velice draho. Přišel o věci za téměř 
134 tisíc korun. Chceme opět apelovat na řidiče, 
nenechávejte ve svých vozidlech viditelně uložené 
věci, jsou pro některé velikým lákadlem. Vždyť 
„Auto není trezor“.
Připravila stařenku o úspory
Ve středu 12. 11. kolem poledne v Moravské 
Třebové navštívila neznámá žena 86letou seniorku. 
Na základě smyšlené záminky, že jde vyplatit peníze 
za léky, se nechala pozvat do bytu. Zde v nestřežené 
chvíli odcizila v koupelně z volně uložené krabice 
peníze. Stařenka přišla o 24.000 korun.
Nezvaný host
Policisté Obvodního oddělení Moravské Třebová 
šetří případ vloupání do hospody v nedaleké obci. 
V noci z 11. na 12. 11. vnikl násilím neznámý 
pachatel do objektu, uvnitř vypáčil dveře do skladu 
a odcizil různé zboží a finanční hotovost. Celková 
škoda je odhadnuta na 32.000 Kč.

Společnost VHOS,a.s. upozorňuje své zákazníky 
na možný výskyt falešného odpočtáře. Naši 
zaměstnanci, odpočtáři, provádějí odečty 
spotřebované vody na vodoměrech. Mohou se  
prokázat průkazkou s fotografií. V případě 
pochybností lze ověřit totožnost odpočtáře 
kdykoli na telefonním čísle naší bezplatné linky 
800 101 194. 
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Netradiční začátek školního roku pro žáky
6. tříd ZŠ Palackého

Podzim na ZŠ speciální

Letošní školní rok začal pro nás šesťáky úplně jinak 
než ty předcházející. Naše vyučující totiž napadla 
jedna novinka. A tak jsme odjeli 3. 9. 2008 do Orliček 
na takzvaný adaptační pobyt. Jeho název byl Já mezi 
námi a my jsme se na něm měli možnost poznat se 
svými novými nebo staronovými spolužáky. A co 
takový pobyt obnáší? Teď už to víme. Během 
čtyřdenního pobytu jsme absolvovali spoustu 
zajímavých her, cvičení setkání, ve kterých jsme si 
dokazovali, že umíme dělat společně i užitečné věci 
nejen lumpárny. Ve středu dopoledne vše začalo. Ještě 
ve svých třídách jsme se seznámili s tím, co nás čeká. 
Pak jsme měli za úkol rozdělit se do skupin a vyrobit si 
vlajku, která nás pak provázela po celou dobu pobytu. 
Ve 13,00 hodin jsme konečně vyrazili směrem 
k Orličkám. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli jsme na 
průzkumný výlet do okolí. Seznamovali jsme se 
během něj se všemi dospělými, kteří nás doprovázeli

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická 
škola Moravská Třebová byla začátkem listopadu 
spoluorganizátorem dvou zajímavých akcí.
Ve středu 5. 11. pořádala ve spolupráci s technickými 
službami Moravská Třebová již tradiční Karneval na 
ledě. I tentokrát se jej zúčastnilo skoro 100 dětí, ti 
nejmenší se svými rodiči či prarodiči. Děti soutěžily, 
tančily při diskotéce a každý si odnesl malý dárek 
z tomboly. Na ledě se objevila i řada zajímavých 
masek. Nejdůležitější však byla pohoda příjemně 
stráveného odpoledne.

i my žáci mezi sebou. Večer jsme po komunikačních 
cvičeních měli seznamovací večírek. Večerka měla 
být původně ve 22 hodin. Ale, znáte to, někteří z nás 
usnuli mnohem později. Po ranním probuzení, 
hygieně a snídani nás čekal zajímavý den plný her 
a legrace. Zatímco jedna 6. třída zůstala na ubytovně 
a měla tam různá cvičení, druhá třída pracovala venku. 
Co jsme všechno podnikli? Během své půldenní pouti 
jsme stříleli lukem, putovali jsme na raftu, přenášeli 
jsme skupinově míčky, museli jsme ve skupině obrátit 
bet doteku koberec, na kterém jsme všichni stáli. Po 
obědě jsme si, obě třídy, vyměnily role. Večer nás 
čekalo překvapení. Když jsme se uložili do postele 
a usínali jsme, vedoucí nám sdělili, že nám někdo 
ukradl vlajky. A tak jsme vyrazili do noci hledat vlajky. 
Šli jsme cestou, na které svítila jen malá světýlka, 
která nás naváděla směrem k vlajkám. Přesto se 
některým z nás podařilo na chvíli sejít z cesty. Ale 
nakonec jsme postupně všichni dorazili k tajemnému 
hradu – stohy slámy, kde na nás vlajky čekaly. Čekalo 
tam pochopitelně i strašidlo, které nás docela vyděsilo. 
Všichni jsme však usnuli a spali klidně. Pátek byl ve 
znamení turistického výletu. Šlapali jsme na Suchý 
vrch. Do kopce to některým z nás moc nešlo, ale 
cestou ze Suchého vrchu ke tvrzi Bouda jsme už 
všichni byli čerství. Ve vojenské tvrzi nás čekalo opět 
překvapení. Velká zima, místy i tma. Naštěstí tam ještě 
nebyli netopýři. Když jsme se vrátili na ubytovny, 
začala příprava na závěrečný večer. Ten probíhal 
formou diskotéky. V závěru jsme dostali malé dárečky 
od našich sponzorů. Těch, kteří jsou umístěni na 
internetových stránkách naší školy. V sobotu jsme 
trochu uklízeli na pokojích, šli jsme ven, kde jsme 
dokazovali svou statečnost, hravost a jiné své 
vlastnosti a chystali jsme se pomalu k odjezdu domů. 
V Moravské Třebové jsme se objevili ve 14.00 hodin 
v zbrusu nových tričkách, která jsme v tříbarevném 
provedení dostali. Je na nich nápis Já mezi námi a 
obrázek dětí, které se drží v kruhu za ruce. Taky jsme 
se mnohokrát drželi během pobytu za ruce. Kdo ví, 
třeba nám to vydrží. Třeba se budeme alespoň 
podvědomě držet častěji za ruce než pod krkem. 

Žáci 6. tříd ZŠ Palackého

Až po strop byl ve čtvrtek 6. 11. naplněný městský 
kinosál. Na třetí ročník soutěžní přehlídky malých 
divadelních forem Kukátko 2008 konaných ve 
spolupráci s Kulturními službami Moravská Třebová 
přijelo do Moravské Třebové skoro 150 malých a nad-
šených divadelníků ze speciálních škol Pardubického 
a Jihomoravského kraje. Předvedli čtrnáct převážně 
pohádkových představení a porotě nezbylo než 
konstatovat, že všech čtrnáct souborů si zaslouží být 
na prvním místě. Víc než o šlehačkové dorty pro vítěze 
šlo ovšem o příjemně prožitý den, přátelská setkání 
a báječnou náladu. Pro účastníky Kukátka byla rovněž 
připravena mimořádná prohlídka moravskotřebov-
ského zámku. Škoda jen, že tato představení nemohli 
vidět i děti z moravskotřebovských mateřských či 
základních škol, protože kapacita sálu sotva stačila 
vystupujícím.
Obě akce finančně podpořilo město Moravská Tře-
bová, Kukátko mohlo být realizováno rovněž díky 
finanční podpoře Pardubického kraje.

Pavlína Baslerová

Ani jsme se nenadáli a už máme za sebou tři měsíce 
nového školního roku. Škola prošla stavebními 
úpravami – kompletní rekonstrukcí chlapeckých WC 
v obou poschodích, dočkali jsme se i nové fasády na 
zadním traktu školy. V tomto případě patří poděkování 
našemu zřizovateli – město Moravská Třebová. 
Modernizujeme též vybavení tříd – už máme 5 inte-
raktivních tabulí, do počítačové učebny instalujeme 
dalších 9 nových výkonných počítačů. Před Vánocemi 
budeme obhajovat čtyřletý projekt Zdravá škola (jako 
jediná ZŠ ve městě).
Ve škole dobře pracuje i školní samospráva, která 
společně s žáky 9. třídy a členy městské policie 
uspořádala dopravně bezpečnostní akci „Učíme se 
přecházet a poznávat dopravní značky“. Cílem akce 
bylo seznámit předškolní děti z místních MŠ a naše 
žáky nižších tříd s dopravními značkami, semafory, 
situacemi pomocí programů na interaktivních 
tabulích. Zástupci školní samosprávy ještě stihli 
uskutečnit návštěvu bazénu v České Třebové, na 
kterou pozvali i kamarády ze ZŠ Linhartice. A co 
připravujeme před Vánocemi? Až se budete dívat 
9. 12. odpoledne na oblohu, tak se neděste, protože to 
budou naše děti vypouštět balonky s Vánočními  
přáními směrem k Ježíškovu nebi – jde o projekt
 rádia F1.
Stále nevíte, co je to ta interaktivní tabule, jaký má 
přínos pro výuku dětí? Přijďte se podívat k nám do 
školy 11. 12., to otevřeme školu veřejnosti celoškol-
ním projektem nazvaným „Vánoční zvyky“. Jako 
každoročně děti z nižších ročníků potěší seniory 
vánočním programem. Dovolte mi, abych Vám všem 
jménem zaměstnanců a vedení školy popřála hezky 
prožitý adventní čas, třeba právě v prostorách naší 
školy.

Mgr. Eva Hromádková, učitelka

Někteří studenti vyšších ročníků gymnázia 
(v doprovodu němčinářů p. Kobelky a pí. Ko-
zelkové) se na základě partnerství s gymnáziem 
v Německém Ulmu zúčastnili 19. – 24. 10. 
výměnného pobytu v Německu. V neděli 19. 10. 
brzy ráno jsme vyjeli z vlakového nádraží a po 
poměrně pohodlné desetihodinové cestě dorazili 
na „Hauptbahnhof“ v Ulmu.
Zde už si nás přebrali naši němečtí partneři, kteří 
se o nás po celou dobu pobytu starali. Čekal nás 
pestrý program. Během následujících dnů jsme si 
prohlédli město Ulm (které má mimochodem 
nejvyšší kostelní věž na světě), navštívili jsme 
zoo, muzeum automobilů Daimler Benz a ná-
kupní zónu ve Stuttgartu, vyrazili jsme do hor 
u Bodamského jezera, do galerie moderního 
umění, pobavili jsme se na bowlingu a karaoke. 
Především jsme ale navázali nová „mezinárodní“ 
přátelství, strávili jsme pěkné chvíle s našimi 
německými vrstevníky a procvičili se v an-
glickém nebo německém jazyce. Při odjezdu 
nechyběly slzy dojetí a my jen doufáme, že až nás 
„naši“ Němci a Němky na jaře na oplátku 
navštíví, bude to pro ně stejně příjemný zážitek, 
jako náš pobyt u nich.

Adéla Skoupá

Výměnný pobyt v Ulmu
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Novinky z Křižovatky

Otevíráme novou prodejnu
Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že jsme 
otevřeli v Moravské Třebové novou prodejnu 
s veškerým sortimentem nejen pro chovatele 
a zahrádkáře. Naší novou prodejnu naleznete na 
adrese: ZOOFLOR Gorazdova 1613, Moravská 
Třebová. Těšíme se na Vás a věříme, že budete 
s našimi službami vždy spokojeni.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
ČS. ARMÁDY 179

pořádá
dne  11. prosince  2008 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v době od 8 do 11.30 hodin  bude probíhat 

projektový den „VÁNOČNÍ ZVYKY“
V době od 13.30 do 15.30 hodin se uskuteční  

„BLEŠÍ TRH“
– příjďte se podívat a dobře nakoupit

úúú NOVĚ OTEVŘENÁ AMBULANCE

    REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
Od 1. listopadu 2008 byla v Moravské Třebové 
zahájena činnost ambulance rehabilitační 
a fyzikální medicíny se stálým lékařem MUDr. 
Andreou Kubínovou. Náplní činnosti ambulance 
jsou akutní i chroničtí pacienti s poruchami 
pohybového aparátu, včetně stanovení diagnózy 
a léčby, s určením následného léčebného 
rehabilitačního postupu. Pacienti s naordinova-
nou rehabilitační léčbou mohou absolvovat 
procedury na vybraném rehabilitačním praco-
višti - na rehabilitaci v Nemocnici následné péče 
Moravská Třebová nebo v navazující fyzio-
terapeutické ambulanci Bc. Tomáše Kubína, 
případně na jiném pracovišti poskytující reha-
bilitační péči. Ambulance se nachází na ulici 
Brněnská 60/19, v objektu bývalého ředitelství 
Hedvy. Zdravotnické zařízení je smluvním 
partnerem všech zdravotních pojišťoven.

***
MUDr. Andrea Kubínová, ambulance rehabi-
litační a fyzikální medicíny
Brněnská 60/19, Moravská Třebová, tel. 608 000 
727, objekt bývalého ředitelství Hedvy
Ordinační doba: pondělí - pátek 10 – 16 hod.

***
Bc. Tomáš Kubín, ambulance fyzioterapie
Brněnská 60/19, Mor. Třebová, tel. 777 055 796, 
objekt bývalého ředitelství Hedvy
Ordinační doba: pondělí - pátek 6 – 10 hodin a 14 
– 18 hodin.

M
ora
vská T řebová

Čs. armády 17
9
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KULTURNÍ SLUŽBY

  města
  Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Předprodej:

Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého 

představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města 
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo 
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na 
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na 
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím 
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich 
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném 
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní 
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout 
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této 
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do 
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání 
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny 
před představením, i v tomto případě platí, že po 
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do 
prodeje.

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

pro děti
2. 12., úterý

Tento dětský muzikál na motivy Boženy 
Němcové vás zavede za hlavním hrdinou 
Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene 
nevlastního syna z domu a všude ho posílají 
k čertu. Po sedmi letech se vrací na zem, 
kde poznává dobré i zlé.... Uvádí divadelní 
společnost DĚDIVA Praha.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kč

jarmark
6. 12., sobota

Program:
  9.00 hod. – zahájení jarmarku 
prodejem vánočního zboží
10.00 – Od skřítků pro skřítky – 
pohádka /DS J.K.Tyla/
13.00 – Od skřítků pro skřítky – 
pohádka /DS J.K.Tyla/
15.00 – ukončení prodeje vánočního 
zboží
16.00 – Mikulášský karneval – 
DOBŘÍ BOBŘI /zábavná hudební 
show pro děti/

Čertův švagr

Mikuláššský jarmark
„pod střechou“

  přehlídka a vyhodnocení masek, 
čertovský rej, tombola, příchod 
Mikuláše, diskotéka…

Na jarmarku bude na prodej: kera-
mika, adventní věnce, vizovické peči-
vo, dřevěné betlémy, hračky, modro-
tiskové výrobky, medovina,  perníčky 
a další.
Akci pořádají Kulturní služby města
ve spolupráci s DDM.
Občerstvení zajištěno
9.00 do 18.00 hodin v budově muzea 
v Moravské Třebové

pro děti
13. 12., sobota    

                                                                 
Mladý, neklidný, roztomilý a totálně 
nešikovný pandí chlapík jménem Po 
musí ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se 
z uťápnutého prodavače nudlových polé-
vek stane legendární Dračí bojovník.

Režie: Mark Osborne, John Stevenson, 
vstupné: 40 Kč
14.00 hodin, kinosál, vstupné: 40 Kč

koncert
19. 12. pátek

Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS 
se sídlem v Hradci Králové byl založen 

Kunf Fu Panda

GENTLEMEN SINGERS 
– vánoční koncert  
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absolventy Českého chlapeckého sboru 
Boni pueri v roce 2003. Svým komorním 
složením a různorodým repertoárem se stal 
unikátem na české sborové scéně a jedním z 
nejznámějších a nejžádanějších mužských 
vokálních souborů v České republice. 
Soubor pravidelně hostuje na významných 
festivalech, natáčí hudební pořady pro 
rozhlas  i televizi a spolupracuje s několika 
hlasovými poradci, dirigenty, skladateli 
a muziology u nás i v zahraničí. Díky tomu 
si vydobyl uznání posluchačů, kritiků 
a recenzentů nejenom u nás, ale i v Ně-
mecku, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, 
Lucembursku, Polsku, Tunisku, na Slo-
vensku či ve Spojených státech americ-
kých.  Během své krátké historie uskutečnil 
více než 200 koncertů.

GENTLEMEN SINGERS se nám před-
staví se svým vánočním programem, ve 
kterém zazní skladby od gregoriánského 
chorálu po úpravy českých lidových písní, 
populární písně a spirituály a v neposlední 
řadě zazní vánoční skladby a koledy z růz-
ných koutů světa.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 150 Kč

Nový rok

31.12. středa

SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ

18.00 hod.
na náměstí T. G. M
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Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno do 19. 12.:  út - pá:   9 - 12 h., 13 - 16 h.

VÝSTAVY • KONCERTY • PŘEDNÁŠKY

MUZEUM

Stálá expozice:

Výměna mumií
Výměna mumií pokračuje! Rakev s mumií Hereret 
se přesunula z bratislavského podhradí přímo na 
Pražský hrad jako součást výstavy „Poklady 
Moravské Třebové“, ve stálé expozici Holzmaiste-
rovy sbírky je nadále hostem mumie Nyanchhapiho 
zapůjčená z Náprstkova muzea.

Výstava
 (Registrační pokladny ze sbírek Múzea 

obchodu v Bratislavě) – od 12. 11. do 19. 12. 2008.

17. Mikulášský jarmark proběhne v sobotu 6. prosince 
od 9 do 15 hodin v přízemí muzea. Účast opět přislíbili 
někteří prodejci, kteří s námi pravidelně spolupracují 
už od roku 1992, přihlásili se však i úplně noví, u nás 
dosud neznámí. Na prodej budou vizovické pečivo 
i vánoční ozdoby ze slámy, zdobené perníčky, včelí 
produkty včetně medoviny, vamberecká krajka, 
strojová výšivka, drobné oděvní doplňky, několik 
druhů keramiky, adventní věnce, jmelí a vánoční 
vazby, košíkářské výrobky a další drobné dárky 
a ozdobné předměty. Své výrobky bude tradičně 
prodávat i Speciální škola a stejně jako v loňském roce 
mateřské centrum Sluníčko.
Vstupné dospělí 10, děti 5 Kč.

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

„Platím!!!“

Mikulášský jarmark

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Zámek uzavřen

úúú POZVÁNKA
Zveme členy Svazu tělesně postižených 
v Moravské Třebové na členskou schůzi, 
která se uskuteční 11. 12. ve 13.30 hodin 
ve velké společenské místnosti sociálních 
služeb.

úúú VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Volné sdružení fotografů z Pardubic 
nevystavuje v Moravské Třebové poprvé. 
V tomto složení se prezentovali na foto-
festivalu, který pořádá Galerie umělecké 
fotografie ve spolupráci s městem Moravská 
Třebová a Kulturními službami tamtéž. 
Výstavy této skupiny mají vždy vysokou 
uměleckou hodnotu a návštěvníci odchází 
velmi spokojeni.
V letošním roce se uskuteční výstava 
pardubické fotoskupiny slavnostním zahá-
jením  11. 12. v 17.00 hodin v Galerii 
umělecké fotografie na Brněnské ulici 
č. 32.
Na slavnostní zahájení srdečně zveme 
všechny milovníky umění. 

Zukal Rudolf

úúú VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 26. 12. 2008 v 18.00 hod. se koná 
VÁNOČNÍ KONCERT v chrámu svaté 
Máří Magdalény na Studené Loučce.
Na programu je hudba starých mistrů, 
vánoční písně a koledy
Účinkující: varhany - Alice Pekařová a  žes-
ťový kvintet: RYTMUS Líšnice a hosté..

úúú „HEJ, MISTŘE“
I. Česká mše vánoční „Hej, Mistře“
Římsko-katolická farnost Moravská Tře-
bová, Řád Menších bratří františkánů 
a chrámový sbor Moravská Třebová Vás 
srdečně zve na vánoční koncert, na němž 
zazní slavná I. Česká mše vánoční „Hej, 
Mistře“ od Jana Jakuba Ryby. 
Koncert se koná v sobotu 27. 12. 2008 
v 15.30 hodin ve farním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie, Kostelní náměstí 
v Moravské Třebové. 
Skladba zazní v podání spojených 
chrámových sborů z Moravské Třebové 
a Městečka Trnávky za varhanního do-
provodu RNDr. Evy Vrbovské. Vybrané 
části mše J. J. Ryby můžete vyslechnout již 
na půlnoční mši sv. při slavení slavnosti 
Narození Páně. Výtěžek ze vstupného bude 
věnován na opravu varhan ve farním 
kostele.

úúú XXVII. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
Český zahrádkářský svaz v Moravské 
Třebové si Vás dovoluje pozvat na tradiční 
již XXVII. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES, 
který se koná v sobotu 10. 1. 2009 
v kulturním domě v Boršově. Odvoz tam 
i zpět zajištěn autobusem. O předtančení se 
postarají mažoretky ARNIKA paní Blaž-
kové. Začátek ve 20.00 hod, bohatá 
tombola, občerstvení. Hraje Domino pana 
Beyera. Vstupenka s místenkou 40,- + 20,- 
Kč. Předprodej od 11. 12. 2008 
v turistickém informačním centru na  nám. 
T. G. Masaryka. Informace o dopravě při 
prodeji vstupenek. 

úúú MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Pozvánka na tradiční „Mikulášskou 
zábavu“ v sobotu 6. 12. 2008 od 19.00 hodin 
v sále „Na Písku“. K tanci a poslechu hraje 
skupina DOMINO pana Beyera.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 35,- Kč, 
místenka 20,- Kč. Předprodej vstupenek: 
prodejna oděvů LUST, nám. T. G. Masaryka 
22. 
Srdečně zve pořadatel Městská organizace 
KSČM Moravská Třebová.

úúú MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Sdružení přátel Kulturního domu v Boršově 
Vás zve na MIKULÁŠSKÉ ODPO-
LEDNE, které se koná 7. 12. 2008 od 15.00 
hodin kulturním domě. Těšit se můžete na 
vystoupení mateřské školy, dětskou estrádu 
a zřejmě přijde i sv. Mikuláš s doprovodem. 
Společně rozsvítíme vánoční strom. 
Těšíme se na Vás!

úúú VÁNOČNÍ KONCERT
Zveme Vás na vánoční koncert, který se 
koná ve středu 10. 12. 2008 v 18.00 hod. na 
zámku v koncertním sále základní 
umělecké školy. Hraje Moravskotřebovský 
swingový orchestr Františka Zeleného se 
svými sólisty.
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Kulturní služby města Mor. Třebová 
hledají: 

průvodce na zámek
pro turistickou sezónu 2009

Požadujeme:
o aktivní znalost aj nebo nj
o komunikativnost
o spolehlivost
o příjemné vystupování
o chuť pracovat v cestovním ruchu

pokladní zámku
na období duben - říjen 2009

Požadujeme:
o znalost aj nebo nj
o komunikativnost
o spolehlivost
o příjemné vystupování
Práce je vhodná pro důchodce.

Strukturovaný životopis zašlete na adresu 
reditel@ksmt.cz nebo poštou na adresu 
Kulturní služby města, k rukám ředitelky, 
Svitavská 18, Moravská Třebová.

Obálku označte „Výběrové řízení“.

Uzávěrka přihlášek je 31.12.2008.
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Vánoce jako svátky konzumu před 100, 90, 80 a 70 lety
V Moravské Třebové se v první polovině minulého 
století před vánočními svátky stavěly betlémy i zdo-
bily stromečky, Vánoce se slavily účastí na 
bohoslužbách, dodržováním tradičních zvyků i obda-
rováváním chudých a dobročinnými akcemi pro děti. 
Už tehdy však měly tyto svátky i svou komerční 

podobu, kterou si dnes 
můžeme připomenout při 
l i s tován í  inze r tn ími  
stránkami regionálních 
novin – pro zjednodušení 
jen  z  někol ika  „ le t  
končících osmičkou“. 
Reklamní inzeráty v Hře-
b e č s k ý c h  n o v i n á c h  
(Schönhengster Zeitung) 
jsou bohužel převážně 
textové, obrázků je málo, 
o jed ině lé  fo togra f i e  
nekvalitní. Přesto si z nich 
můžeme udělat přibližnou 
představu, jak tehdejší obyvatelé Moravské Třebové 
zajišťovali materiální stránku vánočních oslav.
1908
Ozdoby na vánoční stromek bylo v roce 1908 možno 
zakoupit v papírnictví L. Brennera. Že bylo už tehdy 
zvykem dávat pod stromeček i větší a praktické dary, 
dokládá inzerát Franze Illeho, majitele obchodu 
v Olomoucké ulici 31, který jako nejvhodnější 
vánoční dárky doporučuje gramofony a gramofonové 
desky, šicí stroje a jízdní kola. Franz Kleiber nabízí ve 
svém obchodě s módním zbožím na Velkém náměstí 
17 výrazné vánoční slevy šatovek. „Vánoční radost 
v kuchyni“ sliboval praktickým hospodyňkám 
výrobce kořenicích přípravků a bujónových kostek 
MAGGI.
Ani v adventním období nezmizely národnostní 
problémy. Mezi běžným novinovým zpravodajstvím 
se objevuje upozornění, že zejména vánoční nákupy 
smějí Němci provádět jen u německých obchodníků. 
Nakupování dárků k těmto „praněmeckým“ svátkům 
jinde svědčí o nedostatečném vlastenectví a lásce 
k německému národu.  

1918
Mnohem vypjatější politická a národnostní situace 
byla ovšem v Moravské Třebové před Vánocemi 
1918, kdy velkým vánočním nákupům nepřála ani 
poválečná hospodářská situace. V Moravské Třebové 
navíc atmosféru adventního období značně ovlivňo-
valy následky střetnutí českého vojska s obyvateli 
města 29. listopadu, které si vyžádalo oběti na 
životech.
Tyto události samozřejmě zaujímaly přední místo 
v tisku a předvánoční reklama je sporadická 
a specifická – fotografický ateliér G. Glattera ve 
Svitavách nabízí zhotovení zvětšeniny z fotografie 
v medailonku až do životní velikosti jako vánoční 
dárek a zároveň nejlepší upomínku na padlé rodinné 
příslušníky. Nenápadně, drobným písmem je vytištěna 

nabídka dodání vánočního zboží z velkoobchodu 
s hračkami místním obchodníkům. 
1928
V roce 1928 se koncem listopadu v novinách objevuje 
připomínka desátého výročí neblahé události a jejích 
obětí. Z inzerce zaměřené na vánoční svátky jako by 

však přece jen dýchala „idyla první republiky“. 
Vánoční stromky jakékoliv velikosti nabízel už od 
1. prosince H. G. Strauss v Brněnské ulici 8. Svíčky už 
bylo možno použít i elektrické, inzerovala je firma 

OSRAM. Cukrárna Frenzl v Panské (dnes Cihlářově) 
ulici nabízela kromě mikulášských sladkostí, 
vánočních kolekcí, bonboniér také „nejedlé“ ozdoby 
na vánoční stromek a andělské zvonění v různých 
velikostech. Podobný sortiment nabízel Emil Jenisch, 
který měl navíc širokou nabídku lahůdek určených pro 
vánoční hodování – exotické ovoce čerstvé i sušené, 
mandle, oříšky, rozinky a čokolády do pečiva, velký 
výběr vín, likérů, rum, punč, kávu a čaj. Největšího 
úspěchu měla hospodyňka dosáhnout, když při pečení 
použila tuk VITELLO. Ryby všech velikostí bylo lze 
koupit u Franze Hartla v „Neuhäusl“. V papírnictví 
Ernsta Brennera byl velký výběr vánočních pohlednic, 
dále se jako vánoční zboží nabízely dopisní papíry 
v různém balení. M. Mansky, Svitavská 3, doporu-
čoval jako vhodný vánoční dárek ruční práce – 
předlohy i hotové výrobky – polštáře, dečky, ubrusy, 
koberečky atd. Firma Richter & Hill lákala k před-
vánočním nákupům metráže, konfekce a bytového 
textilu do Olomouce. Domácí konkurence – obchodní 
dům Karla Wondry na Velkém náměstí 5 – rychle 
reagovala celostránkovým inzerátem s bohatou 
nabídkou praktických vánočních dárků – pleteného 
zboží, tkanin, koberců a bytového textilu, pánských 
kravat,... Podobný sortiment nabízel také Max Behr 
v Holzmaisterově ulici. Bohatý výběr vánočních 
dárků měl také Franz Richter, hodinář, optik a obchod-
ník se zlatým a stříbrným zbožím na Velkém nám. 38. 
1938
Koncem roku 1938 bylo ovšem pro místní tisk 
hlavním tématem obsazení Sudet a s ním spojené 
správní změny, předvolební propaganda a oslava 
Vůdce a Říše obecně. Také Vánoce 1938 byly 
prohlášeny za „velkoněmecké“. Charakteristickým 
pro tento rok byly dobročinné vánoční trhy domácích 
výrobků, které pořádaly „národně socialistické ženy“ - 
jeden od 11. do 20. prosince v sále Kasina, další od 
18. do 25. prosince ve dvoraně muzea.
Své místo však v omezené míře našly i obvyklé 
komerční nabídky. Úspěch při pečení zaručovalo opět 
VITELLO, Emil Jenisch prodával každý týden čerstvé 
mořské ryby a přijímal i objednávky na svátky. Místní 
firma Lug & Matzak nabízela v Olomoucké ulici 47 
jako vhodný vánoční dárek své zlaté, stříbrné a alpa-
kové výrobky. Městská spořitelna čtenáře přesvěd-
čovala, že nejlepším dárkem pod stromeček je 
spořitelní knížka. Obchod papírem a psacími 
potřebami Ernsta Brennera, stále na náměstí, ovšem 
již Hitlerově, nabízel nákup dárků na poslední chvíli 
ještě v novinách z 24. prosince.                             -jm-
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19. 12. - JEŽÍŠEK DĚTEM – pro účastníky 
ježíšovské pošty. Akce od 16:00 hod ve dvoraně 
radnice na nám. TGM. Všichni účastníci, kteří 
uvedou své jméno na dopis pro Ježíška a vhodí jej do 
speciálně označených schránek, obdrží orazítkovaný 
dopis zpět a lístek do tomboly, který bude slosován. 
Vylosovaní dostanou drobné ceny za to, že napsali 
Ježíškovi. Podrobnosti na plakátech nebo v DDM - 
B. Švestková.
20. 12. - ADVENTNÍ ČAS V DDM – 3.-4. svíce 
(vánoční dárky z mýdla a korálků, svícen). Od 9:30 
hod. v DDM. S sebou přezůvky, 1 větší jablko, mašle 
popř. přízdoba, 30,-Kč. Konec ve 12:30 hod., účast 
závazně nahlásit do 10.12. v DDM – Z.Tauerová. Malé 
děti v doprovodu rodičů.
22. 12. - KORÁLKOVÁNÍ – výroba přívěsku 
z drátků a korálků. Akce od 10:00 do 12:00 hod a od 
13:00 do 15:00 hod. S sebou přezůvky, 20,-Kč
23. 12. – OZDOBNÉ VÁNOČNÍ BALENÍ DÁRKŮ 
– akce pro všechny, kteří se chtějí naučit zabalit 
dárky netradičních tvarů, netradičním způsobem, 
nebo nechali balení na poslední chvíli. Akce od 
10:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod. S sebou 
přezůvky, dárek na zabalení,  balicí papír, 20,- Kč 
na přízdoby a materiál, na popisky. Informace na 
DDM B. Švestková
29. 12. – SÁDROVÉ MÁTOHY. Od 10:00 do 12:00 
hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Akce pro ty, kteří si 
chtějí vyzkoušet techniku z drátu, sádry a vyrobit si tak 
různé dekorace. S sebou přezůvky, pracovní triko 
i kalhoty, 20,-Kč. Více na plakátech nebo v DDM – 
Z.Tauerová.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

1. 12. – 17. 12. JEŽÍŠKOVSKÁ POŠTA PRO 
DĚTI – tradiční předvánoční akce pro všechny děti, 
které nezapomínají psát svá vánoční přání Ježíškovi. 
Obálky s uvedeným jménem odesílatele vhazujte do 
speciálně označených schránek umístěných v MŠ, 
ZŠ a družinách, v městské knihovně a v informač-
ním centru. Možno též odevzdat na DDM. Dopisy 
budou označeny razítkem ježíšovské pošty a každý 
účastník obdrží lístek do tomboly, který si vyzvedne 
spolu se svým dopisem na akci JEŽÍŠEK DĚTEM.
4. 12. OBVODNÍ KOLO VE FLORBALU – chlapci 
8. - 9. tříd od 14:00 hod na Gymnáziu M.T.
5. 12. - MIKULÁŠ PRO MŠ - dopoledne
6. 12. - MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL od 16:00 hod. 
ve dvoraně muzea. Na programu bude tradiční 
vyhodnocení masek, hudební šou „Dobrých bobrů“, 
vystoupení kroužků DDM, příchod Mikuláše s ne-
beským i pekelným doprovodem. Nebude chybět 
tombola (5,- Kč) a diskotéka. Občerstvení zajištěno, 
vstup zdarma. Předpokládaný konec v 18:00 hod. 
Akce ve spolupráci s KS města. Více na plakátech.
8. 12. - MIKULÁŠ PRO GYMNASTIKU – od 18:00 
hod tělocvična ZŠ Palackého
12. 12. – ADVENTNÍ ČAS V DDM – 2. svíce (vůně 
perníčků). Od 15:30 hod. v DDM. Pečení a zdobení 
vánočních perníčků. S sebou přezůvky, 10,-Kč. Konec 
v 17:30 hod., účast závazně nahlásit do 10.12. v DDM 
– Z.Tauerová. Malé děti v doprovodu rodičů.
12. - 14. 12. - HLINĚNÝ VÍKEND pro keramické 
kroužky DDM.



Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;

e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM 

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po/  9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. farní kostel
St/  18:00 hod. farní kostel
Čt/  17:00 hod. klášterní kostel
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. farní kostel
      18:00 hod. klášterní kostel
Pořad bohoslužeb o Vánocích v Mor.Třebové: 
24. 12. v 15.30 hod. „půlnoční mše sv. pro rodiny 
s dětmi“ ve františk. kostele
24. 12. ve 24.00 hod. „půlnoční mše sv. ve farním 
kostele.
25. 12. v 8.30 hod. ve farním kostele a v 18.00 hod. 
v klášter. kostele
26. 12. v 8.30 hod. ve farním kostele a v 18.00 hod. 
v klášter. kostele
31. 12. v 17.00 hod. v klášter. kostele
 Ve dnech od 19. – 20. 12. bude duchovní obnova pro 
muže ve františkánském klášteře.

Oblastní charita Moravská Třebová
Tři králové opět obejdou naše domy
Radost, kterou způsobíme druhému, 
má podivuhodnou vlastnost:
Odrazem se neoslabuje,
ale vrací se k nám košatější a zářivější

M. Gándhí

 

Církve
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V lednových mrazivých dnech nového roku budou 
ulicemi Moravské Třebové a okolních vesnic 
procházet postavy tří králů, aby přinesly do našich 
domovů novoroční přání pokoje. Ve dnech 9. - 11. 1. 
2009 můžeme opět přispět koledníkům do kasiček 
a pomoci tak charitnímu dílu v našem regionu 
i v zahraničí. Výtěžek sbírky bude z části poslán na 
humanitární projekty Arcidiecézní Charity Olomouc. 
Největší část ovšem zůstane v našem městě a bude 
určena na vybavení sociálně-terapeutické dílny, 
dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek 
a podporu provozu humanitárního šatníku v Moravské 
Třebové. Ředitelka oblastní Charity Gita Horčíková 
hovoří o loňské sbírce: „Za uplynulé období si 
Tříkrálová sbírka našla své místo v srdcích veřejnosti. 
V Moravské Třebové a okolí se vybralo přes sto třicet 
tisíc korun, což je částka, která je nejvyšší v porovnání 
s jinými roky.“
I ty můžeš být králem…
Hledáme krále, kteří by spolu s námi chtěli vyjít do 
ulic na koledu. Sraz dobrovolníků bude 20. prosince 
2008 v 9.30hod v prostorách Stacionáře Domeček na 
ulici Svitavská 44 (bývalá ZŠ pobočka). Koledníci 
budou po zásluze odměněni. 
Kontaktní osoba: Lenka Lišková, lenula.l@email.cz 

Jiráskova 124, mobil: 721 231 953,
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

5. neděle v měsíci 9.00. hod. – bohoslužby – fara 
Českobratrské církve evangelické.
Poslední středa v měsíci 19.00 hod. – biblická hodina 
v rodině.
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů a mládeže – 
fara Českobratrské církve evangelické.
Web mládeže: www: lavina.webnode.cz

Dobroslav Roušar, vedoucí stanice
Církve bratrské v Moravské Třebové

Svitavská 40, tel: 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních 
dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi. 
Současně s bohoslužbami je možné  svěřit své ratolesti 
nedělní mateřské školce v místnostech na faře. 
Vánoční bohoslužby:
Středa 24. 12. začátek 22 hod. v sále
Čtvrtek 25. 12. začátek v 9 hod. v sále s vysluhováním 
Večeře Páně.
Pátek 26. 12. začátek v 9 hod. v sále s vánoční hrou.
Neděle 28. 12. začátek v 9 hod. v sále
Čtvrtek 1. 1.2009 Nový rok začátek v 9 hod. v sále 
s vysluhováním Večeře Páně
Neděle 4. 1.2009 začátek v 9 hod. v sále.
Srdečně zveme každého zájemce k našemu programu 
a do našich společenství.

Náboženská obec CČSH
PO BOX  36, 571 01 Moravská Třebová

Tel: 774 365 191
Farář Miloš Košíček 

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází 
v modlitebně Církve evangelické bratrské na 
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto účely 
pronajatou.Všechny pořádané akce jsou nejen pro 
naše věřící, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve 
14.00 hodin 
Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00 
hodin - s malým pohoštěním
Adventní bohoslužby: 
7. 12. ve 14.00 hodin
V 15.00 hod. malování obrázků technikou Windows 
color
14. 12. – bohoslužba ve 14.00 hod. 
V 15.00 hod. výroba vánočních svícnů z přírodnin

Vánoční bohoslužby: 
25. 12. ve 14.00hod. s ochutnávkou vánočního punče 
na závěr
28. 12. ve 14.00hod. bohoslužby s díkůvzdáním a po-
žehnáním do nového roku

Miloš Košíček, farář CČSH v Moravské Třebové

Církev bratrská

Èeskobratrská církev evangelická

Církev československá husitská

Městská knihovna
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,

Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Zprávy z knihovny – prosinec 2008
1. 12. 2008 – 31. 1. 2009 – Malá bilance Vladimíra 
Čadílka
Výstava z děl známého moravskotřebovského 
výtvarníka, dlouholetého učitele základní 
umělecké školy p. Vladimíra Čadílka v městské 
knihovně. Přístupno v půjčovní době knihovny 
(po-čt: 9.00 – 17.00 hod., so: 9.00 – 12.00 hod.)
1.12. 2008 – 31.12. 2008 – Dobrá kniha 
nestárne
Každý měsíc si mohou návštěvníci ve volném 
výběru knihovny vybrat z knih, které jsou běžně 
uloženy   ve skladu. V prosinci budou v půjčovně 
k dispozici knihy z oblasti náboženství.  
1. 12. 2008 – 31. 12. 2008 – Prosincová amnestie
Všem nově přihlášeným čtenářům promineme  
registrační poplatky na r. 2008. 
8. 12. 2008 – Vánoční vazby  
Tradiční vánoční dílna Ing. Dany Sobotkové – 
sváteční výzdoba, aranžování květin a dalších 
přírodních materiálů. Začátek je v 17.30 hod. ve 
studovně městské knihovny.
16. 12. 2008 – Ladislavova pochoutka  
8. ročník soutěže amatérských cukrářů o nej-
chutnější vánoční cukroví. Každý soutěžící 
přinese s sebou recept a nejméně 5 ks – 10 ks 
jednoho druhu cukroví. Porotu utvoří přítomní 
návštěvníci a ti vyberou to cukroví, které nejvíce 
chutnalo a získá označení Ladislavova pochoutka 
pro r.2008. Na vítěze čeká hodnotná knižní 
odměna. Všichni, kdo přinesou cukroví, dostanou 
za odměnu soubor vítězných receptů - Ladislavo-
vých pochoutek - z minulých let a ještě brožurku 
Vánoční knihovnické pečení! Začátek je v 17.30 
hod. v dospělém oddělení MěK.
Knihovna dětem
1. 12. – 24. 12. 2008 – Adventní kalendář
Každý den až do Vánoc bude v dětském oddělení 
čekat na prvního malého čtenáře adventní 
dáreček. Nezapomeňte, otevřeno máme každý 
den, kromě pátku, od 12.00 do 17.00 hod., 
v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
1. 12. 2008 – 21. 3. 2009 – Háčkujeme pléd pro 
stacionář Domeček 
Umíte háčkovat? Pak se můžete zapojit do naší 
originální akce. Všichni společně uháčkujeme 
přes zimu klientům místního stacionáře Domeček 
vlněný pléd. Bude vytvořen ze čtverců o velikosti 
10x10 cm. Zda se dílo podaří, záleží na tom, kolik 
ochotných rukou se do práce zapojí. Kdo 
háčkovat neumí, toho to v knihovně naučíme! 
Začínáme v pondělí 1.12. 2008. Přivítáme 
každého, kdo by po odpoledních učil děti v kni-
hovně základům háčkování. Pokud se nám 
přihlásí hodně „mistrů“ ,bude se háčkování učit 
každý den! O výsledku práce vás budeme 
pravidelně informovat .
1. 12. 2008 – Den pro dětskou knihu
- Moje nejmilejší knížka – výtvarná soutěž pro 
děti (k obrázku napsat autora a název oblíbené 
knihy + její stručný obsah), práce odevzdejte 
v dětském oddělení do 23.12. 2008.
- registrace dětských čtenářů na r. 2008-2009 
zdarma
- literární hádanky a kvizy – úspěšní luštitelé 
budou odměněni
4. 12. 2008 – Mikuláš v knihovně
Kolem 16.00 hod. přijde do knihovny za dětmi 
Mikuláš. Pokud mu zarecitují básničku, zazpívají 
nebo zahrají na nějaký hudební nástroj, dostanou 
drobný dáreček. K půjčení budou také nové knihy, 
které Mikuláš knihovně nadělí. Čekání na příchod  
Mikuláše zpříjemní žáci ZUŠ, bude se hrát, zpívat 
a číst!.
Tvořivé středy  
  3. 12. 2008 – Vánoční přání
10. 12. 2008 – Vánoční dekorace
17. 12. 2008 – Svícen
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení 
MěK.
Změna půjčovní doby o Vánocích
27. 12. 2008 – zavřeno
29. 12. 2008 – zavřeno
30. 12. 2008 – zavřeno
31. 12. 2008 – zavřeno

Oblastní charita Moravská Třebová oslavila 20.10. 
svoje 2.výročí otevření Denního stacionáře Domeček, 
prvního charitativního sociálního zařízení v našem 
městě, které vzniklo ze začátku díky finančním 
prostředkům z Evropské unie. Nyní musíme splňovat 
všechny kritéria daná zákonem o poskytování sociální 
služby. Za tu dobu jsme se za pochodu museli 
mnohému naučit a proto v hlubokém souladu s mi-
nulostí se odvažujeme naznačit pro nás nové úkoly 
a tvůrčím způsobem ztělesňovat podobenství o mi-
losrdném Samaritánovi vůči těm, kteří pomoc 
potřebují. Díky městu Moravská Třebová jsme získali 
za symbolickou zůstatkovou cenu osobní auto značky 
Toyota. Toto auto chceme využívat pro zdravotně 
postižené, svoz do Domečku a uvažujeme i pro službu 
seniorům. 
Protože se blíží konec roku, chtěli bychom všem těm, 
kteří nám pomáhali, drželi nad námi ochrannou ruku 
i všem příznivcům popřát krásné a požehnané Vánoce 
a v Novém roce 2009 hodně zdraví, Božího požehnání 
a vzájemné lásky. 
Ráda bych poděkovala také našim sponzorům a po-
mocníkům, zejména bance ČSOB, firmám Abner a.s. 
Moravská Třebová, ALEMA Mor.Třebová, Moravec 
pekárny Mor.Třebová, obalovně Borušov, Fortech za 
přenosnou síť, poslankyni Páralové, Slovanu 
Mor.Třebové, manželům Zezulovým a bratrům 
františkánům. Zvláštní poděkování patří také městu 
Mor.Třebová, které nás podporuje, Pardubickému 
kraji a Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
Humanitární šatník je otevřen každý pátek od 15:00 
do 17:00 hod. na faře. Znovu upozorňujeme, že na 
výslovné přání  Diakonie Broumov, která od nás tyto 
Vaše věci odebírá nebereme tyto oděvy a obuv:  
svetry, saka a uniformy, silonové a dederonové 
oblečení, balonové a šusťákové kabáty, molitanové 
věci, boty bereme pouze pánské nové – větší čísla. 
V době vánočních svátků, tj. 26.12. a 2.1.09 bude 
šatník uzavřen.
Setkání seniorů – bude první pondělí, tj. již 
1.12.2008 v 10:00 hod. 
Půjčovna kompenzačních pomůcek – sortiment 
nabídky najdete i na sociálním odboru MěÚ. 
Informace o půjčení na čísle 603350811. 
www.mtrebova.caritas.cz.
Akce:  Ve čtvrtek 4. 12. 2008 bude v kapli v areálu 
sociálních služeb na Svitavské ul. benefiční koncert 
relaxační hudby pod vedením pana Fajty. Koncert 
se uskuteční v 19.00 hod. Výtěžek z koncertu půjde 
na činnost Denního stacionáře Domeček.Srdečně 
zveme.                     Horčíková Gita, ředitel OCHMT
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OCHMT – Denní stacionář Domeček
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Letos, již podruhé, se celá naše škola těšila na 30. října, 
protože právě na tento den náš školní parlament 
naplánoval oslavu svátku duchů, netopýrů, upírů 
a strašidel. A stálo to opravdu za to. Halloweenský den 
začal hned v 8 hodin, kdy jsme přišli do školy 
v maskách. Výuka byla od rána pojata v duchu oslav. 
Dopoledne probíhalo v jednotlivých třídách podle 
vlastních scénářů.
Tak například u nás, ve IV.A, se nejdříve představily 
masky. Sdělily nám, jak vznikaly a kdo je zhotovil. 
Dozvěděli jsme se, že na přípravě některých masek se 
během podzimních prázdnin podílely celé rodiny 
a zažily u toho i plno legrace. Potom následovalo 
kouzelnické představení našeho spolužáka Martina. 
Do dneška nám provedení některých kouzel vrtá 
hlavou.Ve druhé hodině jsme navštívili naše nejmladší 
kamarády v I.A. Předvedli jsme jim naše vystoupení 
a prohlédli si a zhodnotili jejich masky. Byly úžasné!

V hodině vlastivědy jsme si povídali o tom, jak se 
v různých zemích uctívá památka zemřelých a také 
o tom, jak se u nás slaví „Dušičky.“ V pracovních 
činnostech jsme se rozdělili do skupinek a s nadšením 
jsme se pustili do dlabání dýní a vytváření strašidel-
ných dýňových masek. Byla to dřina. Po obědě jsme se 
už nemohli dočkat, až bude l7 hodin, protože to měl 
začínat lampiónový průvod od školy přes celé sídliště.
Zúčastnily se ho i děti ze školky, pro které jsme ve 

slohu vyráběli pozvánky. Přišli i rodiče, kteří roz-
hodně nelitovali, protože jsme slyšeli, jak po cestě 
vzpomínali na „mladá léta“. No a pak nás čekala 
stezka odvahy, kterou si pro nás připravili žáci 
z 2.stupně. Museli jsme si však skoro dvě hodiny 
počkat, až na nás přijde řada. Zatím se po trase báli ti 
nejmenší. My jsme v tu dobu odcházeli do třídy. 
Ve škole byla už úplná tma a tak jsme se někdy lekli 
i dekorací, které jsme sami připravili. Černé kočky, 
duchové, netopýři a dýňová strašidla, to vše vypadalo 
docela hrůzostrašně. Čekání ve třídě jsme si zpří-
jemnili chystáním občerstvení. Byli jsme docela vy-
hladovělí, proto jsme se museli dost držet, abychom 
neuždibovali. Obložené bagetky jsme pak slupli 
jedna, dvě. Konečně jsme i my, jako poslední, vyrazili 
na stezku odvahy. Také jsme měli nahnáno, ale 
nepřiznali jsme to. Domů jsme odcházeli trochu 
zpocení, trochu unavení, ale s diplomy za statečnost. 
Naši velcí spolužáci, kteří si vymysleli tak skvělá 
stanoviště, už mohli také odejít. Den pomalu končil.
I když se některým z nás těžko usínalo, byl to 
neopakovatelný zážitek. Děkujeme. 

Žáci ze IV.A , Základní škola, Palackého ul.

Jak jsme slavili, sice ne český, ale pro nás zajímavý, Halloween

Zprávy z moravskotřebovském gymnázia
Gymnázium spolupracuje s Domečkem
Ve školním roce 2007/2008 realizovalo Gymnázium 
Moravská Třebová projekt nazvaný Krajina a lidé, 
který byl finančně podporován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
Jednou z klíčových aktivit uvedeného projektu bylo 
vytvoření keramické dílny, přičemž se gymnázium 
rozhodlo, že některé její výrobky věnuje dennímu 
stacionáři pro mentálně postižené k rozšíření výzdoby 
jeho stávajících prostor. Při předávání hliněných 
předmětů se zástupci Domečku a gymnázia dohodli na 
další vzájemné spolupráci, během které žáci gymnázia 
vytvoří v hodinách výtvarné výchovy keramické 
předměty a klienti stacionáře je prostřednictvím 
glazury následně převedou do finální podoby. V plánu 
je rovněž příprava vánoční dílny, v rámci níž by 
gymnazisté společně se svěřenci Domečku zhotovili 
výrobky s tématikou nejkrásnějších svátků v roce.  

Přemysl Dvořák

Gympláci v Berlíně
Začátkem října 2008 se zúčastnili žáci našeho 
gymnázia poznávacího zájezdu do Berlína za 
doprovodu učitelek němčiny Nedbalové a Kozelkové. 
Tento výlet vystřídal tradiční návštěvu vánoční Vídně 
konanou v dřívějších letech. Berlín, stejně jako Vídeň, 
je koncipován pro maturitní ročníky, neboť hlavní 
města německy mluvících států jsou součástí 
maturitních okruhů. 
Cesta do Berlína trvala necelých osm hodin 
autobusem. Pod vedením sympatické průvodkyně 
jsme prošli jak východní, tak západní část německé 
metropole. Den jsme zahájili u Charlottenburgu, poté 
jsme se po Kurfürstendamm přemístili ke Kaiser-
Wilhelm-Gedächtnis Kirche. Tento kostel byl za druhé 
světové války značně poničen, ale obyvatelé města jej 
nenechali po válce znovu opravit. Tímto se kostel stal 
památníkem 2. světové války. V jeho blízkosti stojí 
nový kostel vyzdobený modrou mozaikou. Na 
Kurfürstendamm se nachází ještě Europa-Center 
s vodními hodinami. Poté jsme se autobusem 
přesunuli k budově Říšského sněmu (Reichstag). Ze 
střechy Říšského sněmu byl krásný výhled na město. 
Zbytek dne jsme chodili už pěšky. U Braniborské 

Sobota 6. 12 - Pěší výlet na Ústeckoorlicko na 
Skobácké putování - DP v délkách od 8 km dle 
vlastní volby. Sraz zájemců v 6.50 hod. na nádraží 
ČD, návrat okolo 17.00 hod.
Středa 10. 12. - Přátelské posezení v klubovně, 
příprava programu na příští rok, zajištění nové 
registrace členské základny. Účast co největšího 
počtu členů žádoucí. Noví zájemci o společnou 
aktivitu jsou vítání. Začátek v 18.00 hod.
Sobota 27. 12. - VÁNOČNÍ VÝLET za sněhem 
– Po Hřebečském hřebeni na běžkách nebo 
pěšky. Sraz zájemců v 8.15 hod. na autobus. 
nádraží, odjezd v 8.20 hod. (8.22 hod. od 
nemocnice). Návrat vlakem odpoledne z Mladě-
jova nebo Anenské Studánky. Svačinu sebou.
Pondělí 29. 12. - Předsilvestrovské posezení 
v klubovně Klubu českých turistů. Vzpomínky 
na letošní turistickou sezónu. Setkání od 17.00 
hod. Občerstvení sebou.
Pro zahájení příštího roku 2009
Čtvrtek 1. ledna - NOVOROČNÍ VYCHÁZKA 
- Okolo Hradiska. Sraz zájemců ve 13.00 hod. 
u autobus. nádraží. Délka cca 10 km.

Program činnosti KČT
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brány (Brandenburger Tor) jsou dva památníky – 
obětem holocaustu a lidem, kteří se marně pokoušeli 
překonat železnou oporu. Braniborskou bránou jsme 
prošli  na bulvár Unter den Linden.
Poté jsme šli k Muzejnímu ostrovu. Jedná se o jeden 
z mnoha ostrůvků na řece Sprévě, který je však pokryt 
pouze muzei a  který je za množství památek, na něm 
uchovaných, zapsaný na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Nejvýznamnější je asi 
Pergamonmuseum se svým světoznámým Perga-
monským oltářem. kolem Procházka podél Sprévy 
nás zavedla k Berlínskému dómu, Červené radnici 
a Poseidonově fontáně. Odtud už nebylo daleko na 
Alexanderplatz. Nutno ještě dodat, že mezi 
Alexanderplatzem a fontánou stojí berlínský televizní 
vysílač. Někteří z nás si na Fernsehturm i vylezli. 
Pohledem z výšky na celé město se pro nás berlínská 
část výletu ukončila. Nalodili jsme se na autobus a plní 
zážitků odjeli domů. P.S.: Nikoho jsme neztratili! 

Lucie Purketová, Gymnázium Mor. Třebová

Zajímavá setkání na gymnáziu
V uplynulém měsíci jsme měli možnost přivítat na 
naší škole dvě vzácné návštěvy. 
Prvním hostem byla 4. listopadu paní profesorka 
Jaroslava Janáčková, která dlouhá léta přednášela 
českou literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. 
Ta přiblížila studentům 2. ročníků osobnost Boženy 
Němcové, kulturně-historické souvislosti, které její 
tvorbu ovlivňovaly, a také méně známou část jejího 
díla. Díky tomu získali žáci nový pohled nejen na tuto 
spisovatelku, ale i na jejího manžela Josefa Němce.  
V pondělí 10. listopadu měli naši studenti maturitních 
ročníků příležitost vyslechnout přednášku, která jim 
přiblížila jednak osudy židovského obyvatelstva 
žijícího v našem regionu před 2. světovou válkou, 
jednak osobnost, činnost a osudy svitavského rodáka 
Oskara Schindlera. Velmi zajímavé povídání bylo 
doprovázeno množstvím unikátních fotografií.  
Byla to zajímavá a podnětná setkání, za která 
děkujeme nejen vzácným hostům, ale také paní 
ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
Ludmile Koláčkové, která je zprostředkovala.

(vyučující ČJ a ZSV)

Branný den na speciální škole
Všechno bylo v pátek 14. 11. „jako“. Nejdříve byl 
vyhlášen chemický poplach a poté také požární 
poplach. Žáci Speciální školy na ulici Nová 19a si 
vyzkoušeli, co je zapotřebí udělat, pokud by došlo 
k výše uvedeným událostem (chemické nebezpečí 
resp. požáru). Po těchto nácvicích se na jednotlivých 
stanovištích seznamovali s například se správným  
používáním chemické masky v případě nutnosti, 
s technikou masáže srdce a umělého dýchání, první 
pomocí při zlomeninách horních a dolních končetin, 
prostřednictvím DVD pak zhlédli, jak se chovat při 
zamořen í prostředí otravnou látkou a také s tím, 
jak pomoci tonoucímu. Největší zájem byl tradičně 
o návštěvu u hasičů, kterým tímto děkuji za to, že si na 
nás udělali čas a ukázali našim žákům svoji výstroj 
a moderní techniku. Bylo to krásné dopoledne, plné 
zážitků a také nových poznatků, o které se děti 
obohatili.                   Mgr. Miroslav Muselík, učitel SŠ

Činnost Rodinného centra 
Sluníčko za rok 2008
Rodinné centrum Sluníčko v Moravské Třebové 
nadále provozuje svoji činnost v prostorách 
zřizovatele – na Římskokatolické faře Kostelní 
náměstí 3.
Provozní doba RC je :
Pondělí – 09:00 – 12:00  a  14:00 – 18:00
Úterý - 09:00 – 13:00
Středa - 09:00 – 12:00  a  14:00 – 18:00
Čtvrtek – 16:00 – 19:00
Pátek – 15:00 – 18:00
V pondělí a ve středu se setkávají maminky 
s nejmenšími dětmi ke společnému hraní a poví-
dání. V úterním dopoledni probíhá katecheze – 
setkání věřících maminek s otcem Šebestiánem 
v modlitbě a rozhovory na různá témata. Po tomto 
setkávání následuje tvořivá dílna maminek. Ve 
čtvrtek odpoledne od 16:00 hod. v RC cvičí 
těhotné maminky pod odborným vedením Dáši 
Netolické. Po něm následuje od 18:00 hod.  
zdravotní cvičení s Pavlou Ježkovou. V pátečních 
odpoledních hodinách se zde setkávají děti ve 
věku 5 – 7 let – tzv. Broučci a děti ve věku 7 – 11 
let – společenství Čtyřlístek. Program těmto 
dětem připravují studentky z našeho gymnázia 
a dobrovolníci z naší farnosti, které baví práce 
s dětmi.
Během letošního roku se odehrálo v RC mnoho 
zajímavých akcí. Například již tradiční zahradní 
karneval na klášterní zahradě, výlet do ZOO 
v Brně, přednášky s praktickými ukázkami – 
ekologické pleny, zdravé stravování nejen pro 
děti, bezpečné cestování s dětmi… Několik 
maminek úspěšně absolvovalo počítačový kurz 
pro ženy na mateřské dovolené. Každoročně 
pořádáme velmi oblíbené jarní a podzimní burzy 
dětského oblečení.
Stejně jako vloni i letos proběhlo několik 
regionálních setkání mateřských center. Účelem 
těchto setkání je předávání zkušeností a moti-
vačních rad jak zlepšovat činnost v centrech.  
V říjnu se uskutečnilo setkání rodinných a mateř-
ských center Pardubického kraje v České 
Třebové, ke kterému byli přizváni i radní našich 
měst a obcí. Za Moravskou Třebovou pozvání 
přijali a setkání se zúčastnili místostarosta Miloš 
Izák a dvě pracovnice sociálního odboru. Touto 
cestou jim chci poděkovat za účast. Zároveň 
děkuji i za finanční podporu, kterou naše město 
RC Sluníčko tradičně poskytuje. Finanční částka 
10 000,- Kč je použita na částečné vykrytí 
provozních nákladů RC. Bez finanční účasti 
dobrovolných příspěvků maminek a darů 
sponzorů by činnost RC nebyla možná. Tímto 
chci poděkovat i jim.
A na co se ještě můžeme letos těšit? Měsíc 
prosinec je spojen se samými příjemnými 
událostmi. Pečeme perníčky, vyrábíme adventní 
věnce, snad přijde i Mikuláš, proběhnou vánoční 
dílny pro děti i maminky a vše letos zakon-
číme vánočním posezením, kam budou pozváni 
i tatínci.                                          Zdena Lišková
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Hobby Cup ukončil sezónu
Piloti malých motokár pro tentokrát odložili 
jezdecké kombinézy se závodní výstrojí a ve 
svátečním se sešli k závěrečnému vyhodnocení 
Hobby Cup 2008, které se konalo ve Starém 
Městě za podpory tamních dobrovolných hasičů. 
Uplynulá sezóna byla nabitá nepředvídanými 
zvraty, rozmary počasí a střídavými úspěchy či 
neúspěchy závodníků. Tu se zadřel motor, 
upadnul nárazník, urazila volantová tyč či řadicí 
páka, motokáry skončily i mimo trať, byli jsme 
svědky drobných střetů, někdy i těsně před cílem, 
nic z toho však neodradilo závodníky, aby se 
s nadšením pouštěli do dalších soubojů. O oblí-
benosti Hobby Cupu svědčí velký počet 
startujících závodníků ze všech koutů naší 
republiky. Za zmínku stojí, že téměř všichni 
současní piloti F1 začínali právě na motokárách, 
na malých vozítkách s obrovským zrychlením. 
Na slavnostním vyhodnocení bylo vyhlášeno 
vždy deset nejlepších jezdců z každé kategorie.
Do desítky úspěšných se dostali i naši borci. Na 
devátém místě skončil Roman Vacek v kategorii 
Rok, během sezóny přestoupil do kategorie Rotax 
Max, body se při přestupu do jiné kategorie ale 
nesčítají, proto se v Rotaxích už do desítky 
nejlepších nedostal. Naše jediná žena, Radka 
Vykydalová, v Hondách skončila rovněž na 
devátém místě. Láďa Jokeš v kategorii ČZ skončil 
na osmém místě, v letošním ročníku měl více 
smůly než úspěchů, se svou závodní motokárou 
měl několik kolizí a nejednou musel závod 
předčasně ukončit. Adam Doležel (Mladí) se 
umístil na pěkném sedmém místě. Ondra Khyr se 
sice do desítky nejlepších závodníků nevešel, ale 
i tak byly jeho výkony závod od závodu stále 
lepší. V nejrychlejší kategorii FC na stupně vítězů 
vystoupil Libor Blaha, umístil se na výborném 
třetím místě. Vítězná fanfára pro naše barvy 
zazněla v kategorii Bambini, titul „mistr Hobby 
Cup 2008“ si odnesl s velkým bodovým 
náskokem Zdeněk Ošťádal, jednotlivé závody 

jezdil vyrovnaně, na mokrých tratích přemožitele 
nenašel. Sám nám prozradil, že nejraději závodí 
za deště na mokrých pneumatikách. „Motokárový 
rok“ uběhl jako voda, mnozí se těší na další 
soutěžní klání s dávkou adrenalinu, kdy budou 
usedat do svých motokár. Nová sezóna bude 
zahájena opět v dubnu. František Jokeš, ředitel 
závodu, hodnotí uplynulý ročník velmi kladně 
a dodává: „Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem členům Autoklubu Moravská Třebová, kteří 
se podíleli ve svém volném čase na vzorné 
přípravě a pořádání závodů Hobby Cup 2008. 
Patří jim za to velký dík. Doufám, že členové 
autoklubu i jejich rodinní příslušníci nám 
zachovají přízeň i v nadcházejících ročnících. 
Závody se neobejdou ani bez traťových komisařů, 
poděkování patří proto i dobrovolným hasičům ze 
Starého Města. Byli s námi na trati za každého 
počasí po celý den, za horka i prudkého deště.  
Bez nadšení všech by nebylo možné závody 
uskutečnit, vše probíhalo přesně podle harmo-
nogramu, k přerušení závodů došlo jen v případě 
nezpůsobilosti trati. Našim jezdcům přeji další 
roky na závodních strojích bez úrazů a nehod“.

Váš Hobby Cup

Atleti úspěšně zahájili nový akademický rok
Bezprostředně po vyhodnocení VI. ročníku Krajské 
olympiády děti a mládeže (uskutečnilo se v Moravské 
Třebové) se  rozběhl ročník sedmý, jehož hostitelem 
je tentokráte  Ústeckoorlicko. První dílem celoročního 
programu byl jako tradičně Corny - Středoškolský 
atletický pohár na atletickém stadionu v Ústí nad 
Orlicí.
Zodpovědnost za reprezentaci svitavského regionu 
připadla především třebovským atletkám a atletům 
kteří se jí zhostili se ctí. Mezi středoškoláky bojovali 
do poslední disciplíny o vítězství žáci z vojenské školy 
z Moravské Třebové, nakonec ovšem o pouhých 16 
bodů podlehli zástupcům pardubického Gymnázia 
Dašická. Třebovští gymnazisté dosáhli na pátou 
příčku, porazili mimo jiné obě specializované 
chrudimské školy. Velmi podobné to bylo mezi 
děvčaty: znovu vyhrály pardubické studentky z 
Dašické, Gymnázium Moravská Třebová se blýsklo 
druhým místem.
Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: 60 m 
(juniorky), 100 m (junioři), 200 m (juniorky), 400 m 
(junioři), 800 m (juniorky), 1500 m (junioři), běh 400 
– 300 – 200 – 100 metrů, výška, dálka a koule za 
nepříliš vlídného, deštivého a chladného počasí. 

Corny pohár – výsledky
Chlapci: 1. Gymnázium Dašická Pardubice, 2. VSŠ a 
VOŠ MO Moravská Třebová, 3. GY Mozartova 
Pardubice, 4. SPŠ a SOU Letohrad, 5. GY Moravská 

Třebová, 6. SŠ PST a VOŠ Chrudim, 7. SŠOS Choceň, 
8. GY Ressela Chrudim.
Dívky: 1. GY Dašická Pardubice, 2. GY Mor. Třebová, 
3. GY Česká Třebová, 4. VOŠ a SPgŠ Litomyšl, 5. SPŠ 
a SOU Letohrad, 6. GY Holice, 7. GY Chrudim, 8. 
Hotelová škola Chrudim.

Nejhodnotnější výkony třebovský atletů-gymnazistů: 
v kategorii dívek si Kateřina Klímová výkonem 
15,16 m vytvořila nový osobní rekord ve vrhu koulí (3 
kg), a pro družstvo tak získala 872 bodů.  V kategorii 
chlapců to byl Petr Keclík, který si na trati 1500 m 
zaběhl osobní rekord a za čas 4:32,31 min získal pro 
družstvo 730 bodů.

Sportovní účet roku 2008
Je poměrně lichotivý. Celoročně jsme vám přinášeli 
aktuální informace, a tak  je možné bez problémů na 
konci roku připomenout nejdůležitější události i úspě-
chy moravskotřebovských sportovců. 
• Hokejisté se probojovali do play-off, aby v roz-
hodujícím duelu podlehli krajskému přeborníku 
Litomyšli (4.místo). Do nové sezony změnili hokejisté 
trenéra - Venkrbce nahradil Klacl, týmu se vede dosud 
velmi dobře. Krajskými přeborníky se stalo družstvo 
starších žáků. 
• Fotbalisté prožili mírnější sezonu (pokud jde o pře-
kotné úspěchy). Jaro bylo lepší podzimu 2007, takže 
záchrana  všech celků nebyla nemožná. I tento sport  
nastolil od nového ročníku jiný řád, včetně trenérů 
(A muži - Petr Mrázek); v němž vytýčené cíle se daří 
naplňovat.
• K úspěšným akcím celoročním patřila aktivita 
cyklistů - po sedmé CK uspořádal seriál Cykloman 
Tauer elektro, na jehož konci  byli korunování noví 
cyklističtí „králové“ - Dušan Dvořák a Josef Doležel.
• Hodně úspěchů sklidili moravskotřebovští atleti 
(členové AK při II.ZŠ, studenti gymnázia) - 
žákovskou mistryní ČR ve skoku vysokém se stala 
Nikola Pařilová, v kouli zářila Kateřina Klímová, 
v juniorském duatlonu a triatlonu Petr Keclík. 

• 
boxerský turnaj F.Helebranda (13.ročník), mezinárod-
ní fotbalový žákovský turnaj „O pohár starosty“, 
turistický „Vandr skrz Maló Hanó“(41.ročník), 
cyklomaraton Malou Hanou (Orálek), silniční běh 
„Detřichovský memoriál (33.ročník), další 
plachtařské mistrovství ČR ve Starém Městě, 
fotbalový Fernet Stock Cup. Novinkou byl Evropský 
pohár v koloběžkách, spojený s MČR - organizátor 
Pavel Legát jej zvládnul na jedničku.
• Stolní tenisté nepropadli v divizi (5.místo), volej-
balistky útočily na krajský primát (3.místo), florba-
listé Kössa uspěli v 5. celostátní lize. Travní lyžaři TJ 
Slovan, stejně jako mladí střelci  na MČR. Horolezec 
R.Langr místo Mt.Everestu atakoval Annapurnu, aby 
na podzimm zlezl kavkazský Elbrus. Cyklista Leoš 
König zažil nejeden  úspěchy v dresu profi-týmu 
Whirlpool. Oblibu trvale mají různé celoroční akce 
turistů.
• V součtu aktivita  roku 2008 představovala početnou 
a rozmanitou řádku sportovních akcí, jichž se 
zúčastňují členové TJ Slovan, občané i hosté. Každá 
akce představuje i významnou reklamu našeho města, 
má zřetelný společenský rozměr. Mnohá jména se 
objeví v nominacích ankety Sportovec roku 2008… 

Skvělými akcemi jako obvykle byly: mezinárodní 

Korfbal slaví 10 let
S korfbalem jsme se v Moravské Třebové seznámili 
v roce 1998 v rámci projektu ČKS „KORFBAL DO 
ŠKOL“. 
První sezóny byly velmi náročné a trenérkám pomá-
hal, především s dopravou na turnaje a organizačními 
záležitostmi, Pavel Podhorný.
Kromě Ligy mladších a starších žáků a dorostenců  
jsme se pravidelně zúčastňovali MAXIKORFBALU – 
Českého poháru žáků a již po první sezóně se ukázalo, 
že jsme schopni konkurovat i zkušenějším týmům.
V prvních letech jsme využívali k přípravě na novou 
sezónu kempy v Chřenovicích, později jsme zakotvili 
v Borové u Poličky. V roce 2003 jsme začali spolu-
pracovat s holandským týmem KV Tempo z města 
Alphen aan den Rijn. Několikrát jsme se zúčastnili 
turnajů, které náš partnerský tým pořádal a také hráči 
a trenéři Tempa několikrát přijeli do Moravské 
Třebové a na společných trénincích nám předali 
spoustu korfbalových zkušeností.
Naše týmy se také pravidelně zúčastňovaly mez-
inárodních turnajů ve Znojmě a především v Kolíně 
Memoriálu Lindy Lamačové. Někteří naši hráči se 
prosadili mezi nejlepší korfbalisty ČR a byli zařazeni 
do reprezentačních výběrů různých věkových 
kategorií. Naší jednoznačně nejzářivější hvězdou je 
Jiří Ježek, který se v minulém roce prosadil do 
základní sestavy seniorské reprezentace ČR a na 
Mistrovství světa v Brně vybojoval bronzovou 

medaili. V listopadu se společně s dalším rodákem ze 
Třebové Ivanem Vávrou (nyní hostuje za VSK VUT 
Brno) zúčastní Juniorského mistrovství světa v Tchaj-
wanu. 
Během našeho působení v soutěžích se obměnil 
i trenérský kádr našeho klubu, s trénováním skončila 
Pavla Ježková, která má velké zásluhy na vzniku 
našeho klubu a také na výsledcích všech kategorií 
v prvních sezónách (např. 1. místo mladších žáků v ČR 
atd.). Mladším žákům se od roku 2003 věnují 
Dagmara a Kristýna Nedvědovy, v loňském roce 
Vlaďku Schmidtovou (nyní na MD) vystřídal u ostat-
ních týmů Pavel Jeřábek, kterému pomáhali hráči 
seniorského týmu.  
V loňské sezoně senioři postoupili do nejvyšší 
korfbalové soutěže extraligy a dorostenci v extralize 
vybojovali 3. místo. Mezi další úspěchy patří titul 
Mistr ČR v dorostenecké extralize v sezoně 
2005/2006, 2. místo v sezoně 2003/2004, titul Mistr 
ČR v Lize mladších žáků v sezoně 2002/2003. 
Mládežnické týmy se pravidelně umísťují na 
medailových příčkách.
Letos je tomu právě deset let, co byl založen 
korfbalový oddíl v Moravské Třebové. Popřejme mu 
do dalších let hodně korfbalových úspěchů nejen na 
domácí scéně, ale i na mezinárodní, spoustu nových 
korfbalistů a korfbalu samotnému vetší pozornost. 

V. Schmidtová a P. Jeřábek



Hokej
Dospělí
7.12. 17:00 HC Slovan - HC Hlinsko
17.12. 18:30 HC Slovan - HC Chrudim „B“

Junioři
13.12. 17:00 HC Slovan - HC Choceň
20.12. 17:00 HC Slovan - HC Litomyšl
  2.1. 20:00 HC Slovan - HC Skuteč

Kam za sportem
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Sportovní rubriku připravil František Matoušek

A muži (krajský přebor KP) - 16 účastníků
A muži - Tesla Pce B 3 : 1 (0:0) Králíček 2, Hollý
Hlinsko - Muži A 1 : 2  (0:1) Hollý, Aberle
Konečné pořadí podzimu:   3. místo, 27 bodů
Nejlepší střelci: Šatník P. 6, Kučerňák 4, Strouhal, 
Sedláček M., Potáček , Hollý 3, Aberle 2
Podzimní sezonu zhodnotil zcela relevantně trenér 
P.Mrázek: „Stávající třetí místo je velmi lichotivé, na 
horní hranici možností, ale odpovídající vzhledem 
k předvedeným výkonům.“ Dle lodivoda třebovských 
fotbalistů  je důrazný, agresivní, ale též férový fotbal  
pro diváky líbivý. Nebýt několika nezvládnutých 
utkání, jistě by bylo ještě veseleji... „Tým je však 
poměrně vyvážený, hráči svou kreativitou mají na čelo 
KP, je potřebné rapidně omladit  celý kádr.“
Ohledně zimní přípravy prozradil, že ta bude 
klasická.. Začne  v lednu soustředěním, poté bude 
následovat - namísto dosavadních Boskovic -  kvalitně 
obsazený zimní turnaj v Holicích u Olomouce.

1.B třída, skupina B (14 účastníků)
Morašice - B muži 2 : 1 (0:1)  Novotný
B muži - Svitavy B 1 : 1 (1:0)  Švanda
Konečné pořadí podzimu:   11. místo, 15 bodů
Nejlepší střelci: Pařil 4, Horák 3, Švanda 3, Sedláček 
M.3, Staněk 2, Kalus,Winkler, Kudyn, Fikr 1

III. třída
* Konec dobrý, všechno dobré... Pouhý bod za 
Trstěnicemi, před Linharticemi - oba soupeře bude mít 
tým na jaře v domácím prostředí - postup do okresu je 
reálný.
Muži C - Chornice 4 : 1 (1:1)  Čmiel 2, Vykydal,
                                                    Zelinka
Muži C - Hradec n/S. 4 : 2 (4:0)  Čmiel 2, Tesolin,
                                                    Pavliš 
Trstěnice - Muži C 0 : 3 (0:0)  Šatník P. 2, Fikr
Konečné pořadí podzimu:   2.místo, 30 bodů

Krajský přebor Pk (14 účastníků)
Hlinsko - Dorost st. 5 : 1 (3:0)  Polák
 Dorost st. - Svitavy 1 : 4 (0:1)  Havlík L. (PK)  
Konečné pořadí podzimu:   7.místo, 18 bodů
Nejlepší střelci: Linhart, Zemánek 7, Šmehlík 5, 
Kozák 4, Coufal 2 ad.
Hlinsko - Dorost ml. 6 : 0 (3:0)
Dorost ml. - Svitavy 1 : 1 (1:0)
Konečné pořadí podzimu:   11.místo, 14 bodů

Krajský přebor Pk (14 účastníků)
Žáci st. - Třemošnice 1 : 2 (0:0)
Hlinsko - Žáci st.  6 : 1 (3:1)
Konečné pořadí podzimu:   13.místo, 6 bodů
Žáci ml. - Třemošnice 1 : 3
Hlinsko - Žáci ml. 1 : 0 (0:0)          
Konečné pořadí podzimu:   10.místo,  11 bodů

Poslední mistrovský fotbal 2008 

Důstojný závěr seriálu Cykloman Tauer elektro 2008
Třetina závodního pelotonu slavila konec sezony
Moravskotřebovský rockový klub Duku - Duku  byl 
nezvykle místem,  kde se sešli 
účas tn íc i  ce loročního ser iá lu  
Cykloman Tauer elektro 2008. 
Tentokráte bez kol - jen k ceremoniálu  
a vyhlášení těch nejlepších ze svých 
řad. Už po sedmé...
• Aspoň jediného závodu se zúčastnilo v průběhu  šesti 
měsíců (květen- říjen) celkem 282 cyklistů z města, 
regionu i odjinud z ČR. Znovu se potvrdilo, že seriál 
má dobrý zvuk a  staví Moravskou Třebovou do světla 
„hlavního města“ cyklistiky. Kdo však chtěl uspět, 
musel se zúčastnit opakovaně (nejméně 7x), přičemž 
měl na výběr z 10 podniků různého rázu (cross, silnice, 
časovka, pelotonový závod, duatlon, triatlon, výjezd 
do vrchu aj.). Každý z účastníků volil podle schopností 
a svých ambicí...
• Na závěr se na pódiu sešlo všech sedm, resp. sedm 
vítězů, aby z rukou starosty města Josefa Ošťádala 
a předsedy CK Slovan M.Třebové V.Dokoupila přijali 
ceny od sponzorů. „Leč kvůli nim jsme nejezdili, šlo 
nám především o soutěž a prestiž...“ shodli se unisono 
ti nejlepší v sedmém ročníku Cyklomanu Tauer 
elektro 2008. Před dobrou společenskou zábavou 
večera zbývalo  vyhodnotit přidružené ankety: cenu 
fair play a „Borec na konec“.

Cena fair-play
Stalo se.... Jeden z cyklistů v průběhu jednoho ze  
závodu zkolaboval. Jestliže to mohli mnozí lhostejní 
považovat jakkoliv za „léčku“ figuranta, vše bylo až 
drsně reálné. V pelotonu byli i takoví, kteří byli 
všímaví, projevili zájem o pomoc, prokázali 
milosrdenství.... Cenu věnoval  sám pacient, jehož 
nakonec nastartoval osobní ICD a on se rozjel znovu 
do úspěšného závodu.... „Jo, není to s námi ještě tak 
špatné!“ prohlásil při předávání ceny P.Muselíkovi, 
jež byla symbolickým díkem i všem ostatním, kteří 
rovněž nezůstali vlažní.... Nikdo přece nikdy neví, kdy 
bude sám něco podobného potřebovat. I o tom je 
Cykloman.

Borec na konec
Stejně optimisticky vyzněla i anketa „Borec na 
konec“. Zahoukala sanitka  a na pódium donesli (ti ze 
čtvrtých míst) Šandora Pocsaie. Trojnásobný 
cykloman se v úvodu seriálu vážně zranil, přesto se 
dokázal vrátit do kolotoče závodů (5 jich absolvoval). 
V pelotonu požívá vzhledem ke svým cyklistickým 
kvalitám nesmírnou úctu  a nakonec dosáhnul až na  
25. místo v absolutním pořadí, resp. na 15.místo 
v kategorii M1.

Slovo prezidenta 
„Ohlížíme-li se za právě skončeným ročníkem,je na 
místě spokojenost. Pozitivních jevů je více než mínusů 
.K plusům lze bezesporu počítat stabilizaci 
pořadatelského týmu závodů (pořadatelé, rozhodčí, 
výpočetní centrum), který má již dost zkušeností. To 
přispívá ke hladkému průběhu závodů bez vážnějších 
problémů a protestů. Všichni tito „bezejmenní“ 
zaslouží uznán, sdělil Vladimír Dokoupil, prezident 
oddílu. 

Podařilo se nám odhalit i jisté těžkosti organizátorů - 
neznatelně, leč přece dochází k průběžnému odlivu 
závodníků – „hobíků“, kteří nejezdí pro umístění „na 
bedně“, ale hlavně pro radost. Tím jakoby se vytrácel 
původní duch seriálu - masovost cyklistiky ve městě. 
Na standardní vysoké(početné) účasti udržují seriál 
v současnosti hodně „přespolní“ cyklisté. Dlouhodo-
bý seriál je finančně náročný - organizátorům se 
prostřednictvím  samofinancování (startovného) daří 
držet seriál na velice solidní sportovní i společenské 
úrovni. 

Dodejme k celkové bilanci, že veřejné uznání patří též 
městu Moravská Třebová za vícestrannou podporu 
významné sportovní akce a generálnímu sponzorovi 
(Tauer elektro), který dal seriálu nepřehlédnutelné 
„příjmení“. Cyklisté, nelenošte a připravte se na 
dalšího  Cyklomana 2009! 

Podrobné výsledky najdete na: www.cykloman.cz
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Tauer elektro cup 2008
Do vrchu nejrychleji vyšplhal Doležel
Počasí nezklamalo - Mlhy vzešly k nebesům, aby 
prozradily, kolik cyklistů se uchází o start náročné 
Jízdy do vrchu (200m, 48 m převýšení).Některé 
tradiční osobnosti chyběly, ale pořadatelé (Juriš- 
Boháč) byli spokojeni - dospěláky doplnili děti 
a mládež, cenná devíza příštího progresu cyklistiky ve 
městě....
Snadnější varianta trati - To je nutné brát s rezervou, 
neboť „vracečka“ z kopce  před závěrečným 
výstupem  byla oproti loňsku stvořena  na opačnou 
ruku.  I to možná rozhodlo, že do finále se nedostalo - 
jako v loňském roce - více jezdců, ale pouhá 
šestnáctka. „Velmi mi vyhovovala smyčka  v opačném 
gardu“, prozradil  J.Kadidlo, jeden z favoritů.

Finále ostře sledované - Po dvou kolech  se na start 
synchronní finálové jízdy postavila šestnáctka 
cyklistů pěti věkových kategorií (z toho jedna žena). 
Zatímco stovka přihlížejících řešila dilema: Ukáží 
„mladíci“ těm starším své zoubky? , nestor  seriálu 
a jeden z vítězů (2003) Josef Doležel (na snímku) 
nasadil pekelné tempo a v polovině trati získal zhruba 
5m náskok před dvojicí „pavoučků“ Dvořák-Pocsai..
Urputný finiš D.Dvořáka, který se netajil pohodou 
a vůlí zvítězit, se promítl do několika  podklouznutí, 
které vyčerpaného matadora zachránila. Třetí skončil 
trojnásobný „cykloman“ S.Pocsai, který svým 
soudem předznamenal složitou, prekérní situaci pro 
organizátory: „Takže mám ne jednoho, ale hned dva 
důstojné nástupce...“ nechal se slyšet po závodě 
uplynulý vítěz.
Rozuzlení - Před samotným závodem bylo jasné 
prvenství obou aktérů (Dvořák -Doležel) ve svých 
věkových kategoriích: M1, M2). Rozhodovalo se 
o  celkovém prvenství... svým dílčím vítězstvím se  
J. Doležel vyrovnal dosavadní bodový stav D.Dvo-
řáka. Jestliže předem v reglementu soutěže takovou 
možnost nikdo nezvažoval,  organizátoři  rozhodli: 
cyklomani budou  dva!

Celkové výsledky Vrch 2008
1. Doležel Josef, 2. Dvořák Dušan, 3. Pocsai Sandor, 
4. Kadidlo Jiří, 5. Stejskal Zbyněk, 6. Rotter Michal,
 7. Berka Martin, 8. Sedláček Tomáš, 9. Ordner 
Zdeněk, 10. Němčík Martin

Ženy 1
1. Vondráčková Jana, 2. Moravcová Šárka, 3. Frišová 
Kateřina
Ženy 2
1. Schneiderová Bedřiška, 2. Vojtková Marie
Junioři
1. Kuběnka Jan, 2. Turek Daniel, 3.Kalina David
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