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Starosta předal ocenění dobrovolných hasičů

Stavba Cesty od renesance k baroku zahájena

Na konci letošního září se v partnerském městě Vlaar-
dingen konaly první Czech Days, o kterých se více 
dočtete uvnitř zpravodaje. Při této příležitosti mělo 
vedení našeho města možnost setkat se se starostou 
Vlaardingenu Tjerkem Bruinsma a radou města. Jmé-
nem hasičů ze Starého Města předal starosta Miloš 
Izák ocenění pro město Vlaardingen. 
„Jednalo se o vyznamenání Sdružení dobrovolných 
hasičů Čech, Moravy a Slezska – sdružení Pardu-
bického kraje, jako výraz poděkování za dar, kterým 

Vítěznou firmou se stala společnost CGM Říčany, závod 
Morava Boršice, která bude realizovat opravy cest, 
nádvoří zámku, zámeckých zahrad i samotného zám-
ku. „Občané se mohou těšit na opravu cesty na hřbitov 
a obnovu dvou kapliček podél této cesty. Nově bude 
zbudována také cesta a schody ke Kalvárii, obnovou 
projdou i hradby a Schody mrtvých,“ vysvětluje Eva 
Štěpařová z odboru rozvoje města. Nově vznikne 
i „Brána času“ umístěná u parkoviště pod zámkem, 
která bude symbolizovat všechny důležité milníky 
v historii i současnosti města. Dokončení stavební 
části projektu je plánováno na léto 2012. Rozpočet na 
stavební část projektu činí 24 694 772 Kč s DPH.
Celkově je projekt rozdělen do několika částí, které 
soutěží samostatně. Zvláštní soutěž byla vypsána na 

Jeden z hlavních projektů letošního roku je zahájen. V měsíci říjnu započaly práce 
na stavební části projektu Cesta od renesance k baroku. 

hasebním obvodu daleko lepší, kvalitnější a rychlejší 
ochranu zdraví a majetku,“ uvádí Jan Straka, velitel 
JPOII Staré Město.

Daniela Blahová, tisková mluvčí
Foto: Petra Zápecová

restaurování sousoší Kalvárie, na vydání publikace 
o Moravské Třebové v českém, anglickém i německém 
jazyce. V současné době probíhá soutěž na propagaci 
celého projektu, kde je zahrnuta výroba jednotného 
grafického image, tiskovin, výroba krátkých spotů, 
pohlednic a fotografií, zajištění rozhlasové reklamy 
a také výroba filmu.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu 

NUTS II Severovýchod a rozpočtu Města Moravská Třebová.

„Obsahem projektu je vybudování historicko-naučné 
stezky, obnovy významných objektů na této stezce 
a marketingové aktivity vztahující se k nově vybudova-
né nebo revitalizované infrastruktuře cestovního ruchu. 
Cílem projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu na 
prosperitě celého moravskotřebovského a jevíčského 
regionu,“ uvádí Miroslav Netolický, vedoucí odboru 
rozvoje města a vedoucí celého projektu. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí

bylo hasičské nákladní vozidlo, které město předalo 
dobrovolným hasičům Starého Města, kteří také 
byli iniciátory a strůjci udělení tohoto významného 
ocenění městu Vlaardingen,“ dodává starosta města 
Miloš Izák. 
„Tímto oceněním jsme chtěli poděkovat za darované 
hasičské auto značky Volvo FL 614. Tato technika 
mám umožní odvést daleko lepší práci u zásahů jak 
technického charakteru tak u požárů. Díky tomuto 
vozu můžeme poskytnout občanům i firmám v našem 

Zamykání Hřebečských 
důlních stezek 

Turistický pochod s per-
moníkem Hugem na 

závěr sezóny proběhne 
dne 17. 11. 2011. Po-

drobnosti o akci, kterou 
pořádá KČT, sledujte na 

plakátech a na webu města 
www.moravskatrebova.cz.

Zdař bůh!
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Partnerská 
spolupráce měst 
mezi východní 

a západní Evropou
Právě tento název nesla konference pořáda-
ná ve dnech 22.–24. září v našem partner-
ském městě Staufenberg. Na tuto konferenci 
byli přizváni také zástupci města Moravská 
Třebová. Vedení města na konferenci za-
stupoval místostarosta Pavel Brettschne-
ider. „Informace, které jsme se dozvěděli, 
bychom rádi v budoucnu využili pro finan-
cování aktivit s našimi partnerskými městy. 
V současné době je z dotačních prostředků 
financován například mezinárodní dětský 
tábor,“ informuje místostarosta. Součástí 
programu byla diskuze mezi městy na téma 
výměnných aktivit a dalších druhů spolu-
práce. Hlavním posláním konference bylo 
seznámení s možností čerpání dotací z EU 
na podporu aktivit mezi partnerskými měs-
ty východní a západní Evropy. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Odbor rozvoje města
Pokračujeme druhým dílem představování čin-
nosti městského úřadu. Popis činností náplně 
práce jednotlivých odborů by měl občanovi 
usnadnit orientaci na Městském úřadě Morav-
ská Třebová.
Odbor rozvoje města vznikl na začátku letoš-
ního roku sloučením pozic z různých odborů 
MěÚ, a to manažera ekonomického rozvoje, 
tiskové mluvčí, koordinátora zdravého měs-
ta a investičních referentů. Důvodem pro tuto 
změnu bylo zefektivnění procesů v rámci řízení 
projektů a jejich komplexní propagaci, zlepše-
ní výkonu dotačního managementu, propojení 
s agendou zdravého města a lepší provázanost 
s dlouhodobými strategickými záměry měs-
ta. Odbor rozvoje města je klíčovým odborem 
MěÚ, zajišťující ekonomický rozvoj města dle 
zadání zastupitelstva a rady města. Vedoucím 
odboru je Ing. Miroslav Netolický, tiskovou 
mluvčí je Ing. Daniela Blahová, koordinátorkou 
zdravého města Ludmila Lišková a řízení inves-
tičních projektů je zabezpečen odbornými pra-
covníky Karlem Musilem a Evou Štěpařovou. 
Odbor bude doplněn o jednoho pracovníka od 
1. 1. 2012, kterým bude Andrea Neuerová. Ta 
bude zodpovídat za administrativní podporu od-
boru a jednotlivých projektových týmů.
Mezi klíčové projekty, jejichž realizaci odbor 
rozvoje města ve spolupráci s vedením města 
momentálně zabezpečuje, patří projekt Město 
Moravská Třebová – odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV v ceně 255 
mil. Kč, projekt na podporu rozvoje cestovní-
ho ruchu Cesta od renesance k baroku, Rekon-
strukce MŠ Jiráskova, investiční příprava 10 
parcel pro výstavbu RD na ulici Strážnického 
a další rozvojové projekty a rozsáhlé opravy 
majetku města a příspěvkových organizací. Od-
bor zajišťuje také program regenerace městské 
památkové rezervace, jejímž cílem je záchrana 
a zvelebení historických památek a původních 
měšťanských domů a hradebních zdí. 
Podrobné informace o činnosti odboru i o jed-
notlivých rozvojových projektech naleznete na 
webu města Moravská Třebová v sekci Rozvoj. 
Odbor rozvoje města sídlí ve druhém patře bu-
dovy radnice na nám. T. G. Masaryka.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Optimalizace veřejné dopravy

Občanské průkazy a cestovní doklady nově

Informace o parkovacích průkazech

Dvoudenní jednání o autobusové dopravě ve svitav-
ském okrese začalo v Poličce a končilo ve středu 12. 
10. v Moravské Třebové. Do sálu městského úřadu 
přijaly pozvání hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka a jeho náměstka Jana Tichého tři desítky 
starostů spadajících pod obec s rozšířenou působ-
ností. Zástupci kraje sledovali, jak technologové ze 
společnosti OREDO vyřizují připomínky starostů 
k návrhům jízdních řádů. Z jednotlivých obcí přichá-
zí na adresu společnosti OREDO, která organizuje 
veřejnou dopravu v Pardubickém i sousedním Králo-
véhradeckém kraji, připomínky. Kraj proto zvolil ces-
tu osobního setkání se zástupci obcí, což starostové 
uvítali. „Optimalizace dopravy je společné dílo kraje 
a obcí. Když se něco nepodaří, musíme to společný-
mi silami opravit,“ klade důraz na spolupráci kraj-
ské a obecní samosprávy náměstek Tichý. Ne všichni 
přicházeli se stížnostmi. Například Roman Richter 
z Kunčiny vystoupil se slovy: „Umím přiznat chybu, 
můžete spoj ponechat v původní podobě. Firmy vráti-
ly začátek pracovní doby na šest hodin, aby nemusely 
platit noční příplatek.“ Připomínky, které se nedaly 
vyřešit na místě, budou projednávat pracovníci spo-

lečnosti OREDO individuálně. Po zpracování pod-
nětů dostanou starostové návrhy znovu k dispozici. 
Kraj musel přistoupit k optimalizaci, protože veřejná 
doprava přestala lidem vyhovovat. „Společným cílem 
kraje a obcí musí být, aby se lidé vrátili k hromad-
né dopravě,“ dodal hejtman Radko Martínek, který 
jednání sledoval, naslouchal připomínkám a pozo-
roval, jak byly vypořádány. „Musíme najít rozumný 
kompromis tak, aby nebyly postiženy zájmy starostů. 
Nelze si však  dělat valné iluze, že občané budou vyu-
žívat veřejnou dopravu pokud nebude časově i finanč-
ně výhodnější.“ Nové jízdní řády by měly vstoupit 
v platnost 11. prosince 2011.
 
FAKTA 
Železniční doprava v Pardubickém kraji
- 18 tratí, délka 4,7 mil. km
- pravidelně využívá 23 tis. cestujících, tj. necelých 

5 % obyvatel Pk
- Pk dotuje částkou 445 mil. Kč 
- rušení tratí se dotklo 553 obyvatel, náhrada auto-

busy 
 
Autobusová doprava v Pardubickém kraji
- 230 linek, délka silniční sítě 18 mil. km
- pravidelně využívá 15 % obyvatel
- Pk dotuje částkou 305 mil. Kč

Daniela Blahová, tisková mluvčí
Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy občanských 
průkazů „se strojově čitelnými údaji“ (dále jen „OP“) 
a „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektro-
nickým čipem“ (dále jen “e-OP“). K tomuto datu se 
přestanou vydávat stávající občanské průkazy. K ply-
nulému přechodu na nový typ e-OP byla ze strany Mi-
nisterstva vnitra ČR přijata některá opatření, která se 
dotknou vydávání občanských průkazů i cestovních 
dokladů. 
Občanské průkazy
Dnem 14. prosince 2011 se zastavuje u našeho úřa-
du příjem žádostí o dosavadní typ občanského prů-
kazu. Dnem 30. listopadu 2011 končí příjem žádostí 
u matričních úřadů. V rámci naší působnosti se jedná 
o matriční úřad Jevíčko a Městečko Trnávka. Posled-
ní stávající občanské průkazy tyto obce vydají po-
slední úřední den tohoto kalendářního roku. U Měst-
ského úřadu Moravská Třebová budou k vyzvednutí 
občanské průkazy z matričních úřadů Jevíčko a Měs-
tečko Trnávka, o které bylo požádáno do 14. 12. 2011 
a do konce roku 2011 nebyly vyzvednuty. Dnem 30. 
listopadu 2011 bude zastaven příjem žádostí o stáva-
jící občanské průkazy u nepříslušných úřadů s přene-
sou působností v rámci celé ČR. Dosavadní občan-
ské průkazy zůstávají platné do doby v nich uvedené, 
pokud nebude změna jakéhokoliv údaje v OP. Občan 
je povinen požádat o nový OP z důvodu změny stavu 
(bude-li zapsán), pobytu, skončení platnosti aj., do 
15 pracovních dnů. V době od 15. prosince do 31. 
prosince 2011 bude možné vydávat OP-blesky v pří-
padě ztráty, odcizení nebo poškození bez správního 

poplatku (doba platnosti dokladu je 1 měsíc).
Od 2. ledna 2012 se budou přijímat žádosti o OP u úřa-
dů s rozšířenou působností na celém území ČR. Od 
2. ledna 2012 se budou pořizovat žádosti o OP s obča-
nem na místě (bez vypisování) a současně se pořídí di-
gitalizovaná podoba (fotografie) občana a podpis. Ro-
dinný stav a titul budou nepovinným údajem. Nově se 
začnou vydávat OP pro občany ČR mladší 15 let. Ten-
to doklad bude mít platnost 5 let, správní poplatek 50 
Kč. Vydání nového typu OP se strojově čitelnými údaji 
bez čipu občanu staršímu 15 let nepodléhá správnímu 
poplatku, jen v případě jeho ztráty, odcizení, poško-
zení, zničení a za neoprávněně provedené zápisy, činí 
správní poplatek 100 Kč. Správní poplatek za vydání 
e-OP s čipem (nepovinný) bude 500 Kč.
Cestovní doklady
V souvislosti se zavedením e-OP budou nutné odstáv-
ky systému CDBP. V době odstávky nebude možné 
podávat žádost o e-pas, ani jej vydávat.
1. odstávka e-pasů bude v pátek 18. listopadu 2011, 
2. odstávka e-pasů bude od úterý 27. prosince 2011 do 
pátku 30. prosince 2011.
Poslední den podání žádosti o e-pas bude v letošním 
roce 19. prosinec 2011. V době od 20. prosince 2011 
do 23. prosince 2011 bude možné pouze předávat e-pa-
sy. V době odstávky e-pasů bude možné podávat žá-
dosti a vydávat pasy pouze typ „BLESK“. Od 2. ledna 
2012 se již nebudou zapisovat do pasů tituly. Od 2. 
ledna 2012 bude provoz agend e-pasů a e-OP plně ob-
noven.

Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí

Městský úřad Moravská Třebová, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, začal od 4. října 2011 vydá-
vat nové parkovací průkazy pro zdravotně posti-
žené občany. Parkovací průkazy nahrazují zvláštní 
označení O 1 (známý symbol osoby na vozíku). 
K vystavení parkovacího průkazu je potřeba fo-
tografie o rozměrech 35x45 mm a přinést s sebou 
průkaz mimořádných výhod a zvláštní označe-

ní O 1. Výměna a vydání parkovacího průkazu 
je bezplatná. O výměnu je možné žádat v úřední 
dny, tj. pondělí a středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 
hod. Stávající označení do auta (O 1) platí do 
31. prosince 2012, na výměnu je tedy více než 
rok času.

Odbor sociálních věcí
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Dětské fórum – výsledky ankety
V měsíci září proběhlo v Moravské Třebové tzv. 
Dětské fórum. Při této příležitosti se vybraní 
žáci a studenti místních základních a středních 
škol zamýšleli nad problémy města, jak je vidí 
mládež. Výsledky Dětského fóra byly zveřej-
něny ve zpravodaji v říjnovém čísle. Následně 
probíhala na místních školách anketa, při které 
mládež hlasovala pro tři nejožehavější problémy 
z deseti. Celkem bylo vyplněno 567 anketních 
lístků. Jeden z nich byl neplatný. Výsledek hla-

sování vidíte v přiložené tabulce. Je zajímavé, 
že naprostou většinu mládeže trápí kriminalita 
ve městě. Druhou „Nezaměstnanost“ ovšem pře-
skočil „Krytý bazén“, a to větší polovinou hlasů 
zúčastněných respondentů. Výsledky Dětského 
fóra i následné ankety jsou předloženy radě měs-
ta a zastupitelstvu města, které se jimi zabývají.

Lišková Ludmila,  
koordinátorka Zdravého města Mor. Třebová

Výsledky ankety

Pořadí Problém Počet hlasů

1. Kriminalita (více policistů, soužití s Romy) 372

2. Krytý bazén 258

3. Nezaměstnanost 205

4. Oprava a údržba silnic a chodníků 167

5. Vznik nových podniků (čajovna, internetová kavárna) 160

6. Modernizace kina 139

7. Cyklostezky 130

8. Skatepark 106

9. Bezpečnost v dopravě 92

10. Zvýšení kapacity kulturních zařízení 59

Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří využili mož-
nost rozdělit si platbu místního poplatku 
za komunální odpad na dvě splátky, že 2. 
polovina poplatku byla splatná v termínu 
do 30. 9. 2011.

Odbor majetku města  
a komunálního hospodářství

Film Dějuplné Hřebečsko
zvítězil!Soutěžní porota Mezinárodního festivalu Tech-

né Ostrava 2011 rozhodla udělit hlavní cenu 
- Ostravskou Venuši Lumíru Moučkovi za film 
Dějuplné Hřebečsko. Film Dějuplné Hře-
bečsko byl natočen pro Moravskou 
Třebovou za účelem propagace 
projektu Hřebečské důlní stez-
ky. Hlavní roli obsadil známý 
herec Jaroslav Dušek. Na fil-
mu se dále podíleli: sbor ZUŠ 
Moravská Třebová Fermáta, 
František Žáček, Karol Šmehil, 
Jaroslav Vodák, Tomáš Lehotský, Petr 
Zavadil, horníci z Březinky a mnoho dalších. 
Autor obsadil v loňském roce 2. místo za doku-
mentární film Hlína z Březinky. Cenu za Lumíra 
Moučku převzal Karol Šmehil. Autor je v těch-
to dnech v Číně, kde natáčí další dokumentární 
film.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Že jsem krásný –
že jsem fotogenický – že jsem

 filmová hvězda... – to víííím. 
Ale, že dostanu Venuši to jsem 

opravdu nečekal!!!
Děkuji všem, že mi 

drželi palce. 

HUGO 

HŘEBEČSKÝHUGO 

HŘEBEČSKÝ

Dezinformace 
se šíří městem

Před několika týdny odvysílalo rádio Čer-
ná hora informaci, že jistý podnikatel za-
koupil v Moravské Třebové budovu měs-
ta za účelem nastěhování většího počtu 
Romů. Šlo o pochybení redakce rádia, 
kdy se již po několikáté opakovala zá-
měna České a Moravské Třebové. Bohu-
žel odvysílání této nepravdivé a matoucí 
informace vneslo do města vlnu pochyb 
a různé „drby“ na sebe nenechaly dlou-
ho čekat. Jedna z posledních verzí, která 
se šíří městem obviňuje vedení města, že 
chce navýšit počet obyvatel města právě 
hromadným přistěhováním Romů. K celé 
situaci se vyjádřil místostarosta města Pa-
vel Brettschneider. „Musím říci, že se tato 
informace naprosto nezakládá na pravdě. 
Sám za sebe bych nikdy s tímto záměrem 
nesouhlasil a nikdy bych tuto akci nepod-
poroval. Šokuje mě, že se vůbec něco ta-
kového může po městě povídat a marně 
se snažím přijít na to, z jakého důvodu se 
tato zpráva po městě šíří!? Komu záleží na 
tom, aby vnesl do města neklid, chce snad 
rozpoutat sled událostí, které se nyní řeší 
ve Šluknovském výběžku!? Vyhrotit situaci 
soužití majoritní komunity a romské men-
šiny, která je právě u nás ve městě i přes 
drobné výkyvy poměrně stabilizovaná, si 
myslím nechce nikdo z občanů, natož ve-
dení radnice. Určitě bych byl ten posled-
ní, který by s takovouto myšlenkou přišel, 
a nikdy by mě ani ve snu nenapadlo o tom 
přemýšlet. Jestliže se však někdo rozhod-
ne prodat nemovitost a nový vlastník si 
ji obsadí kýmkoli, tak město nemá žád-
ný nástroj ani prostředky tomu zabránit. 
Zde někde je možná prapůvod obav, že si 
někdo do svého objektu Romy nastěhuje, 
opakuji však, že bez vědomí či dokonce 
přičinění kohokoliv z vedení města! Dou-
fám, že jsem tento problém vysvětlil a po-
kud bude potřeba, jsem připraven kdykoliv 
odpovědět na otázky kohokoliv z občanů, 
které tento problém trápí a nestydí se mě 
zeptat rovnou, či vyjádřit svůj nesouhlas 
s jakýmkoliv mým jednáním mi do očí!“

Daniela Blahová, tisková mluvčí
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Místostarosta aktuálně k čistotě ve městě

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Stuha města již visí na vojenském praporu

Vážení spoluobčané. Vzhledem k neuspokojivé situaci 
v oblasti čistoty města, rozhodl jsem se vyjádřit k to-
muto tématu nejen v měsíčníku Moravská Třebová, 
ale i v Moravskotřebovském zpravodaji. V mé kom-
petenci je zodpovědnost za chod technických služeb. 
Firmy, která se mimo jiné stará i o pořádek ve městě. 
Jejich práci hatí často právě obyvatelé města, kteří od-
kládají odpadky ke košům, které nejsou k tomuto ur-
čené. Nedovedu si vysvětlit, proč tyto odpadky nedá-
vají do svých popelnic? Mají je vůbec, nebo produkují 
tolik odpadu, že jim jedna popelnice nestačí? Není nic 
jednodušího než je odložit ke košům a technické služ-
by je uklidí. Jak jednoduché, že?? Jsou místa v centru 
města, kde se pravidelně odpadky objevují. Byla by to 
ostuda města, kdyby se neuklízely. Proto někteří obča-
né na to spoléhají. Tyto místa se začnou monitorovat, 
aby se zamezilo tomuto nešva-
ru. V centru města byly přidá-
ny kontejnery na tříděný odpad, 
aby se zamezilo povalování pře-
bytečného materiálu na ulici. TS 
tyto kontejnery pravidelně vyvá-
žejí a čistota se mnohonásobně 
zlepšila. Mnohdy se stává, že 
v tomto separovaném odpadu je 
smíchám běžný komunální od-
pad. Pak nezbývá nic jiného, než 

jej odvézt jako odpad komunální, což značně zvyšuje 
náklady. V obytných částech se stále objevují kupičky 
odpadu ze zahrádek a zase občan čeká, až si kupičky 
někdo všimne a odveze. Přitom je možné využívat pro 
uložení sběrných dvorů v MT a v Boršově nebo odpad 
uložit do kontejnerů, které se pravidelně přistavují na 
jaře a na podzim do všech částí města. Pro občany, 
kteří se podílejí na údržbě městských ploch např. čet-
nými seči trávy v okolí jejich bytových domů, máme 
připravené speciální nádoby na bioodpad, které si 
mohou bezplatně po dohodě s technickými službami 
zapůjčit. Funguje to potom tak, že po naplnění nádo-
by stačí zavolat na TS a ti nádobu vyprázdní. Podotý-
kám, že toto je nachystáno pouze pro ty, kteří udržují 
městské pozemky. Dá se i dohodnout příspěvek např. 
na pohonné hmoty, či jiné výhody. Proto bych chtěl 

vyzvat všechny ty, kdo pomá-
hají udržovat zeleň, aby se do-
hodli na technických službách o 
systému pomoci a zároveň bych 
chtěl touto cestou poděkovat 
všem těmto občanům za spolu-
práci a pomoc udržet město pěk-
né a čisté.

Pavel Brettschneider,  
místostarosta města

Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po 
dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovate-
lem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do ma-
turitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat 
ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012. Dodavatelem 
testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před 
rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového 
řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického 
kraje. Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou sklá-
dat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých 
maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky 
z češtiny, matematiky a obecných studijních před-
pokladů. „Za nejdůležitější považuji fakt, že v tomto 
školním roce budou pevně stanoveny bodové hranice 
nutné pro přijetí pro první a další kola přijímacího 
řízení,“ říká radní pro školství Jana Pernicová. Díky 
tomu se už nestane, že ředitelé středních škol sníží 
bodovou hranici v některém z dalších kol tak, že by 
to znehodnotilo význam přijímacích zkoušek a úsilí, 
které žáci přípravě na přijímačky věnovali. V bodo-

vém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení 
dojde v porovnání s minulým školním rokem k ur-
čitým změnám. Vyslyšeni byli ředitelé obchodních 
akademií, pro které bude bodová hranice potřebná 
pro přijetí o něco nižší než u gymnázií, ale vyšší než 
u ostatních odborných škol. Gymnázia, na rozdíl od 
ostatních středních škol, použijí jednotný systém 
bodování za prospěch uchazeče na základní škole. 
Změní se také kritéria pro přijímání žáků v dalších 
kolech přijímacího řízení. Žák bude přijat ke studiu 
maturitního oboru pouze tehdy, pokud dosáhne ales-
poň minimálně stanovené bodové hranice. Přijímací 
zkoušky „nanečisto“ budou střední školy organizo-
vat pro zájemce individuálně v průběhu měsíce břez-
na a poskytnou jim tak možnost absolvovat v předsti-
hu srovnatelný test v prostředí střední školy, o kterou 
projevili zájem. 

Jakub Rychecký,  
oddělení komunikace Pardubického kraje

V pátek 23. září se bezezbytku zaplnilo nádvoří 
moravskotřebovského zámku. Renesanční branou 
prošly celky žáků Vojenské střední školy Morav-
ská Třebová, aby ti, kteří stojí na začátku svého 
studia složili slavnostní slib. Náměstí nezaplnily 
jen vojenské uniformy, fotoaparáty 
rodičů a příbuzných, zvuk vojenské 
hudby, povely, hřmot bojových vr-
tulníků, ale i slova povzbuzení, přání 
a zdravic. Mezi významnými hosty 
promluvil rodák a žák školy Ing. Mi-
chael Hrbata, nyní náměstek ministra 
obrany, první zástupce náčelníka ge-
nerálního štábu brigádní generál Ing. 
Miroslav Žižka, rovněž absolvent 
Vojenského gymnázia Moravská Tře-
bová a starosta města JUDr. Miloš 
Izák. „Existence vojenského školství 
v Moravské Třebové je dlouhodobým 
a významným přínosem pro celé měs-
to. Věřím, že se vám bude zde dobře 
studovat,“ řekl starosta. Jako projev 
této úzké spolupráce dekoroval pra-

por školy stuhou města. Prapor školy je symbolem 
jednoty, je identifikačním znamením a město má 
na tomto symbolu účast.

Petr Šabaka, kaplan VSŠ a VOŠ MO

Triumfální zahájení
Úžasný zážitek měli všichni, kdo přišli na 
vernisáž výstavy OLEJOMALEB A POČÍ-
TAČOVÝCH GRAFIK naší moravskotře-
bovské malířky a grafičky Hany Horské. 
Nejenže se ve dvoraně muzea sešlo na 250 
příznivců umění Hany Horské, ale celková 
atmosféra vernisáže byla plná velmi pozitiv-
ní, srdečné atmosféry a videozáznam „Život 
s výtvarným srdcem“, kde byly zachyceny 
pohledy autorky na její tvorbu, dojímal pří-
tomné. Vernisáž zahájil místostarosta města 
Ing. Václav Mačát, který mluvil o autorce 
jako čestné, svědomité učitelce i aktivní člen-
ce městské rady, kladoucí často i jemu otázky, 
na které je náročné odpovídat. Dále přivítal 
hosty – poslance Parlamentu ČR Ing. Květu 
Matušovskou a Václava Neubauera, delegaci 
ze spřáteleného města Banské Štiavnice ve-
denou víceprimátorem JUDr. Dušanem Lu-
kačkem, starostu města JUDr. Miloše Izáka, 
místostarostu Ing. Pavla Brettschneidera, rad-
ní města MUDr. Petra Kelču, Mgr. Miroslava 
Muselíka a Mgr. Petera Kopunecze, dále také 
přivítal všechny přítomné hosty. Úvodní slo-
vo přednesl PhDr. Jiří Stehlík z Brna. Mimo 
jiné řekl: „Hana Horská vychází z hluboké-
ho lidského porozumění a vytváří svůj svět. 
Obrací se k lidem, kteří chtějí vidět.“ Velkým 
překvapením i pro samotnou autorku byla pří-
tomnost doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., 
primáře orthopedické kliniky Fakultní ne-
mocnice Brno – Bohunice, který v únoru le-
tošního roku provedl unikátní operaci páteře 
u její dcery Vendulky. Za výjimečný zážitek, 
kdy v tomto uspěchaném světě se všichni 
ocitli alespoň na chvíli na klidném ostrově pl-
ném mezilidské srdečnosti, patří poděkování 
především autorce – PaedDr. Haně Horské, 
Muzeu Moravská Třebová – které akci připra-
vilo, dále sponzorům výstavy – firmě OR-CZ, 
spol. s r.o., firmě ARROW, spol. s r.o., Květi-
novému studiu Věry Weinlichové, ale i všem, 
kteří na vernisáž přišli. Byla to po čase opět 
skvělá kulturní akce v Moravské Třebové.

Miloš Izák, starosta města

Rekonstrukce 
MŠ Jiráskova

První část rekonstrukce mateřské školy se chýlí 
ke svému závěru. Na začátku listopadu proběh-
nou dokončovací práce na prvním pavilonu. Vy-
bavení a především část dětí, které zůstaly bě-
hem rekonstrukce v zadní budově školy, se nyní 
přestěhují do prvního pavilonu. Těšit se mohou 
na úplně zrekonstruované prostory. Nové podla-
hy, omítky, veselá výmalba, nová okna, střešní 
krytina i zateplení daly budově zcela nový ráz. 
Největší změny se dočkala kuchyň. Zázemí je 
vybaveno moderní technikou a výkonnou vzdu-
chotechnikou. Efektivní a úsporné vytápění ob-
starají dva nové kotle. Po přestěhování zahájí 
firma zhotovitele činnost na druhém pavilonu. 
Na jaře příštího roku budou obnoveny i chod-
níky uvnitř mateřské školy. Část dětí, které jsou 
nyní v náhradních prostorách v mateřské škole 
Tyršova, se bude moci vrátit zpět do MŠ Jirás-
kova v průběhu léta 2012.

Daniela Blahová, tisková mluvčí 
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel  461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Statistika
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 2011 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 623 
občanů ČR a 108 cizinců s povolením k tr-
valému pobytu na území České republiky. 
Celkem je tedy v Moravské Třebové evido-
váno k 30. 9. 2011 na trvalém pobytu 10 731 
občanů. Za měsíc září se v Moravské Tře-
bové narodilo 10 dětí, zemřelo 11 občanů, 
přistěhovalo 23 obyvatel a odstěhovalo se 
27 osob.

představitelů zákona padla otázka, kde že to vlastně 
tento materiál naložili a jakým směrem se to vlastně 
ubírají? Odpověď na druhou polovinu otázky zazněla 
téměř sborově „do kovošrotu“, ale na první polovinu 
otázky odpovědět už evidentně nebylo tak jednodu-
ché. Výpovědi se začaly značně rozcházet. Ale to už 
se na místě objevuje i Policie ČR a zamotaná pavuči-
na se začíná rozplétat. Nakonec byl materiál vrácen 
tam, kde byl odcizen a vlastně se tolik nestalo. Proto 
jeden z aktérů byl za svůj téměř nadlidský výkon od-
měněn uložením blokové pokuty ve výši 1 000 Kč. 
Ale ten druhý? Bylo zjištěno, že je původem z Ukra-
jiny a v ČR, dokonce přímo v Moravské Třebové, byl 
zaměstnán „na černo“! A tak v tomto příběhu sehrála 
nemalou roli také cizinecká policie. 

Karel Bláha, velitel městské policie 

Pult cetrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, provozoven 
sloužících k podnikatelské činnosti, firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením pomocí Elektronického 
zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena nejen občanům Moravské Třebo-
vé. O zabezpečení majetku připojeného k PCO se starají strážníci městské policie, kteří připojené objekty 
kontrolují i v průběhu nočních a denních služeb. S již zřízeným Elektronickým zabezpečovacím systémem 
je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. 
V případě zájmu o nadstandardní zabezpečení Vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte na 
níže uvedená telefonní čísla nebo emailové adresy, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace.

GSM: 605 255 351, 731 031 231, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz

Registrace jízdních kol
Město Moravská Třebová se v rámci prevence krimi-
nality zapojilo do projektu KRIMISTOP a pomáhá 
tak chránit majetek občanů. KRIMISOP je unikát-
ní systém identifikace a ochrany majetku, v našem 
případě jízdních kol. Jízdní kola je možné označit 
elektronickými mikročipy, speciálními výstražnými 
samolepkami a doplňujícími mikrotečkami. Takto 
označené jízdní kolo si sám majitel, případně za po-
moci servisního mechanika nebo strážníka městské 
policie, zaregistruje do centrální evidence na inter-
netových stránkách www.krimistop.com. Do uve-
deného registru mají přístup jak městské policie, 
tak i policisté Policie ČR. V případě nalezení takto 
označeného jízdního kola, ať už odkrytím organizo-
vané skupiny nebo ledabyle pohozeného v příkopu 
u vozovky, je posléze pro policisty otázkou minut 
dopátrat se jeho majitele. Elektronický čip umístěný 
v rámu kola je čitelný speciálním čtecím zařízením, 
kterým jsou v Moravské Třebové vybaveni strážníci 
městské policie. Další výbavou strážníků je pak spe-
ciální mikroskop, kterým je možné přečíst nezaměni-
telný identifikační kód, který nese každá mikrotečka. 
Mikrotečkami je možné označit jednotlivé součásti 
jízdního kola, které si jeho majitel libovolně zvolí. 
Tyto ochranné prvky lze užít jako důkazní materi-
ál. Mimo tyto vlastnosti plní takové označení i pre-
ventivní a odrazující účinek. Označené předměty se 
stávají bezcennými pro osoby páchající majetkovou 
trestnou činnost, popřípadě jejich nelegální drži-
tele. Jelikož je registr dostupný na uvedených we-
bových stránkách, je možné v případě nálezu odci-
zeného jízdního kola, dohledat jeho majitele téměř 
všude. Projekt zdaleka není otázkou pouze ČR. Ale 
jen v ČR je v současné době do projektu zapojeno 
několik desítek měst a obcí. A právě takové měřít-
ko má význam pro omezování krádeží kol a vysokou 
pravděpodobnost jejich návratu původnímu majiteli 
v případě jejich odcizení. Sady k označení jízdních 
kol s podrobným návodem je možné zakoupit u všech 
prodejců jízdních kol v Moravské Třebové. Prodejci 
jsou schopni jízdní kola označit a pomoci Vám se 
zanesením údajů do centrálního registru. Doporuču-
ji do registru umístit i fotku Vašeho jízdního kola, 
která usnadní případnou práci policistům. Pokud si 
nebudete vědět rady s registrací jízdního kola v cen-
trálním registru, můžete se také obrátit na strážníky 
městské policie, kteří Vám s registrací pomohou. 

Odcizil jízdní kolo z budovy školy
Pod záminkou přihlásit dítě k povinné školní do-
cházce se dne 14. 10. dostal muž ve věku 29 let do 
budovy školy na Kostelním náměstí. V ten okamžik 
nezaváhal, chopil se zřejmě prvního kola a pospíchal 
ven z budovy. Zanedlouho jej však na ulici Brněnské 
zastavil mladý muž a dotazoval se, jak se ke kolu 
dostal. Zaskočený nový majitel, v jehož vlastnictví 
jízdní kolo mnoho kilometrů neujelo, začal argu-

mentovat s tím, že kolo před malou chvílí koupil od 
neznámého muže za 500 Kč. Odvážný mladík jízd-
ní kolo včetně podivného muže naložil do vozidla 
a převezl na místní služebnu městské policie, kde 
strážníkům popsal celou událost. Po několika málo 
položených otázkách, bylo představitelům zákona 
ihned jasné, že něco nebude v pořádku. Už jen to, že 
se dotyčný, strážníkům dobře známý výtržník, před-
stavil pod jiným jménem. Zanedlouho, po předvede-
ní muže na Obvodní oddělení PČR k hodnověrnému 
zjištění totožnosti, se až překvapivě rychle dostala 
pravda na povrch. Dalším šetřením se dále zaobírá 
Policie ČR. 

Při nákupu napadl pokladního
Dne 13. 10. po devatenácté hodině byli přivoláni 
strážníci městské policie do prodejny Billa, kde mělo 
dle sdělení dojít k napadení pokladního. Podle výpo-
vědi očitých svědků drzý mladík ve věku šestnácti 
let při rozepři s pokladním o uhrazení zboží neváhal 
a pokladního udeřil pěstí do obličeje. Hlídka městské 
policie po příjezdu na místo zjistila, že mladý výtržník 
je jim dobře znám a zdaleka ne poprvé jednal protizá-
konně. Proto strážníci výtržníka i se svědky událos-
ti a poškozeným odvedli na Obvodní oddělení PČR 
a celý případ předali kolegům k dalšímu šetření. 

Potyčka U Komína
Snad na oslavu konce třináctého dne v měsíci se vy-
dala po pracovní době partička zaměstnanců nedale-
ké firmy na Svitavské ulici do restaurace U Komína. 
Dobrá nálada podpořená alkoholem však nevydržela 
až do konce. Těsně po půlnoci bylo třeba na místo 
přivolat nejen strážníky městské policie, ale také 
rychlou záchrannou službu. Zřejmě nadměrná kon-
zumace alkoholu a odpradávna děděná mužská vlast-
nost dokazování si svého postavení ve společnosti 
ukázkou svých fyzických vlastností a dovedností, 
přiměla dva muže z této společnosti k vyjasnění si 
otázky, kdo že vlastně je ten silnější. Zda-li zraně-
ní, které si vyžádalo lékařské ošetření, způsobil úder 
protivníka nebo pád na tvrdou asfaltovou plochu 
před restaurací, je otázkou šetření Policie ČR, která 
se případem dále zaobírá. 

Krást se nevyplácí 
Pracovníci stavební firmy, pracující na stavebních 
úpravách společnosti Abner a.s., si zřejmě chtěli vy-
lepšit rodinné rozpočty. S vidinou vysokého zisku, 
motivováni snad následnou finanční nezávislostí, na-
ložili několik desítek kilogramů nerezových plechů 
a s překonáním vlastních sil vyžduchali plně nalo-
žený povoz na vrchol prudkého kopce nad místním 
koupalištěm. Tam na ně však čekalo nemilé překva-
pení v podobě černomodře oděných mužů s vozidlem 
osazeným majákem modré barvy. Tito muži začali 
pilným pracovníkům vzápětí klást záludné otázky. 
Nejnapínavější se situace zdála ve chvíli, kdy z úst 

Evropský týden 
mobility – Evropský 

den bez aut
Tematikou kampaně 2011 byla – Alternativní doprava

Dne 21. 9. 2011 se za spolupráce dětí ze Speciální 
školy Moravská Třebová a Městské policie Mor. 
Třebová na ulici Svitavské měřila rychlost automo-
bilů. Řidičům bylo vysvětleno, že v rámci kampaně 
ETM a EDBA byla měřena rychlost projíždějících 
aut. Ti ukáznění obdrželi malou odměnu v podobě 
müsli tyčinky a propagační leták o bezpečnosti jíz-
dy autem. Odměněni byli také lidé na kole za to, 
že k pohybu po městě používají zdraví prospěšný 
alternativní dopravní prostředek. Z celkového po-
čtu 80 zastavených aut nebylo ani jedno, které by 
překročilo rychlost. Děti ze Speciální školy Mor. 
Třebová překonaly počáteční nesmělost a postup-
ně se všechny zapojily do oslovování řidičů.

Lišková Ludmila,  
koordinátorka Zdravého města Mor. Třebová
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České dny v Holandsku slavily úspěch
Na konci září se do našeho partnerského města 
Vlaardingen vydala delegace téměř dvacítky obča-
nů Moravské Třebové. Hlavní roli tentokrát hráli 
majitelé restaurací a kuchaři z restaurací Excalibur 
a Třebovská restaurace. Tématem návštěvy byly 
Czech Days – České dny, zaměřené na českou ku-
chyni, ale také propagaci Moravské Třebové i Čes-
ké republiky. Více nám o průběhu celé akce sdělí 
tisková mluvčí Daniela Blahová.

Kde se zrodil nápad uspořádat Czech Days?
Hlavním motivem bylo oplatit našemu partnerské-

mu městu jejich loňskou návštěvu, která byla také 
zaměřena na ochutnávku holandských specialit 
a která slavila v našem městě velký úspěch ze stra-
ny zájemců o holandskou kuchyni.

Jak probíhaly přípravy na takovou akci?
Samotné přípravy započaly již v březnu letošního 
roku, kdy jsme při návštěvě Vlaardingenu domlou-
vali nejen spolupráci se dvěma restauracemi, ve kte-
rých se vařilo, ale také jsme pracovali na nabízeném 
jídelníčku. Zde jsme dali prostor našim holandským 
přátelům, kteří vybírali z toho, co jim u nás chutná 
nejvíce a co je pro českou kuchyni typické. Domlu-
vit se také musely propagační materiály a vytisknutí 
česko-holandského menu.

Na jaké speciality se mohli Holanďané těšit?
Z našeho pohledu se jednalo o běžná jídla, pro ně 
to ale byly skutečně speciality. Každá z restaurací 
vařila na jiném místě. V každé restauraci dostali ná-
vštěvníci na výběr ze dvou menu. V nabídce byla 
například česneková nebo bramborová polévka 
s houbami, plněná paprika s rajskou omáčkou, tře-
bovské řízečky a bramborový salát, plněné bram-
borové knedlíky se zelím, guláš s bramboráčky. 
Nechyběly ani dezerty v podání makových buchet, 
borůvkového nebo švestkového koláče a jablečného 
štrúdlu. To vše bylo servírováno po podání aperiti-
vu, jímž byla becherovka a tradiční medovina.

Jakou měla tato nabídka odezvu?
Řekla bych, že až nečekanou. Téměř 80 % kapacity 
restaurací bylo zamluveno předem. Po oba dva dny 
byly obě restaurace plně obsazené. Příjemně nás 
překvapil i zájem médií, hned druhý den vyšel roz-
sáhlý článek v Rotterdamských novinách.

Na dojmy z jiného prostředí jsme se zeptali také 
majitele Třebovské restaurace Lubomíra Živné-
ho.
My jsme vařili v příjemné restauraci Café Stam 
přímo na historickém náměstí. Všichni lidé, ať už 
majitel restaurace nebo zaměstnanci, byli velice pří-
jemní, lidem chutnalo a tak nás naše práce opravdu 
bavila. Zaujalo nás, že Holanďané nechodí na teplé 
obědy, jak je tomu zvykem u nás. Chodí až na veče-
ře. Příjemně nás překvapil klid a pohoda, se kterou 

ského speciálu Volvo v roce 2007, kdy město slavilo 
750 let od svého založení. Fotografka Petra Zápe-
cová z celé akce pořídila fotoreportáž a navíc její 
fotografie Moravské Třebové byly také vystaveny 
v obou restauracích. Gymnázium zastupovala Pet-
ra Burdová, která zde domlouvala projekt výměny 
studentů, ale i zaměstnanců knihoven. Další z nás se 
starali o organizaci celé akce. Před každou restaura-
cí byly postaveny stánky s informačními materiály 
o Moravské Třebové i o České republice. Celko-

vě sečteno a podtrženo – akce měla velký úspěch 
a opět ukázala Moravskou Třebovou ve velmi atrak-
tivním světle.

Dvacet let cukrárny Zdeny
Po revoluci roku osmdesátého devátého místní 
JZD přemýšlelo, co dělat s jeho objektem na 
ulici Cihlářově. Samo jej spravovat z jakýchsi 
důvodů nechtělo, a proto se svých zaměstnan-
ců zeptalo, měl-li by někdo zájem si dům hle-
dící do Cihlářovy, Brněnské a Svitavské zaráz, 
pronajmout. Vzhůru vylétla pouze jedna ruka, 
a bylo rozhodnuto. Shodou okolností ona ruka 
patřila ženě, která si vždycky přála mít svoje 
zahradnictví. Bohužel JZD v objektu chtělo 
buď restauraci nebo cukrárnu. Žádná hospoda 
to nebude, dupla si tenkrát moje babička, a tak 
se začala psát historie cukrárny Zdeny, jak ji 
dnes známe. Poté, co mladá paní Miroslava 
Černá proležela dny a noci v knihách s cuk-
rářskými recepty a týden pomáhala v jiné cuk-
rárně, aby nasákla vědomosti prakticky, mohl 
provoz začít. S hrstkou lidí, kteří cukráři buď 

nebyli, nebo „to už dvacet let nedělali“, trávila 
v patře cukrárny dny od páté hodiny ranní a ne-
zřídka se vracela domů až po jedenácté večer-
ní. Práce těžká, přeslazená a lepkavá, ale taky 
nese své lehké, sladké a šťavnaté ovoce. Mlsné 
jazýčky nejen místních obyvatel si rozhodně 
přišly na své. Fronty na zmrzlinu, mimocho-
dem tenkrát ještě uchovávanou v lednici, pro-
tože vitrína nebyla k sehnání, se stály až za roh 
budovy. Dvacet let, to je dlouhá doba. Vlastně 
je to bezmála čtvrt století. A proto mi dovolte 
vyjádřit svůj obdiv k jedné tělem malé, duší 
veliké, umíněné, vytrvalé, cílevědomé a ne-
skonale úžasné ženě, která už téměř čtvrt stole-
tí vynáší naše chuťové buňky do nebes. A taky 
všechno nelepší k narozeninám, babi!

Lucie Černá

si večeři užívají, nikam nespěchají, například i jed-
notlivé chody jsme museli podávat s většími odstu-
py, než je tomu zvykem u nás.

V restauraci Café de Waal vařil tým restaurace 
Excalibur v čele s majitelem Josefem Sísem.
Musím potvrdit, co říkal Luboš Živný. Ta pohoda 
mezi lidmi jak na place, tak i mezi hosty byla úžas-
ná. Novou zkušeností pro nás bylo seznámení se 
s jinou kuchyní a jiným stylem vaření. Například 
vůbec nevaří v tak velkém množství jako my. Takže 
bylo obtížné sehnat například velký hrnec na bram-

bory či polévku. Třeba i klasická velká na-
běračka na polévku byl problém. Nakonec 
jsme si ale se vším poradili a ve spolupráci 
s holandskými kolegy jsme to zvládli na 
jedničku. Zkusili jsme také jejich tradiční 
jídla a musím říci, že především způsob 
přípravy a kombinace surovin pro nás bylo 
velkou inspirací. Video z celé akce můžete 
najít na You Tube nebo na Facebooku re-
staurace Excalibur.

Měla výprava ještě jiné úkoly?
Delegaci vedl starosta města Miloš Izák, 
doprovázený místostarostou Pavlem 
Brettschneiderem. Dále zde byli radní Pe-

ter Kopunecz, Miroslav Muselík a zastupitel Miro-
slav Krejčí. Ti oficiálně předali medaili od sboru 
dobrovolných hasičů a pamětní list města Moravská 
Třebová starostovi Vlaardingenu za věnování hasič-
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 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.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Princ a pruďas (USA)*
7  11   pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Zatraceně vtipná a povedená urážka všech pohádek 
a fantasy příběhů. Vypráví příběh dvou královských 
bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými cnostmi, 

zatímco tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří 
údernou dvojku, která je pro záchranu krásné panny 
ochotná podstoupit mnohá nebezpečenství… tedy 
pokud to nebude příliš bolet.
Režie: David Gordon Green, hrají: Danny R. 
McBride, James Franco, Natalie Portman ad.
Komedie/Dobrodružný/Fantasy, 102 min.

Šmoulové (USA)
9  11  středa, 17:00, vstupné 70 Kč
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný 
i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé 
modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene 
Šmouly z jejich vesničky a během následného 
pronásledování všichni společně projdou kouzelným 
portálem, který je zavede do našeho světa, přímo 
doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří 

Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít 
způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky 
dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.  
Animovaný/Fantasy/Rodinný, 102 min.

Ženy sobě (USA)*
14  11  pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Rozlučka se svobodou se může pěkně zvrtnout. 
Neplatí to jen pro pány, jak nás o tom názorně 
přesvědčila komedie Pařba ve Vegas, podobným 

předsvatebním martýriem můžou projít i ženy. 
Zvlášť když je nejlepší kamarádka nevěsty magnet 
na katastrofy.
Režie: Paul Feig, hrají: Kristen Wiig, Maya Rulolph, 
Rose Byrne, Chris Ó Dowd ad.
Komedie, přístupný od 15 let, 125 min.

Zkažená úča (USA)
21  11  pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, 
která by z chování dostala přinejmenším dvojku. 
Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, 
bere drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře 
situovaného muže, který se o ni postará a ona bude 
moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. 
Když se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, 
jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka 
(Justin Timberlake) – o jehož přízeň soupeří se 
svou přehnaně aktivní kolegyní Amy (Lucy Punch) 
– ale zjišťuje, že je místo toho nucena bránit se 

snahám obhroublého učitele tělocviku (Jason Segel). 
Elizabethiny bizarní plány a jejich bláznivé následky 
šokují její studenty, spolupracovníky a dokonce i ji 
samotnou.
Režie: Jake Kasdan  
Komedie, přístupný od 12 let, 92 min.

Transformers 3 (USA)*
23  11  středa, 19:00, vstupné 70 Kč
Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám 
v historii. Roboti, kteří se dokážou přetransformovat 
v libovolný dopravní prostředek, jsou populární 
natolik, že se stali hrdiny akčního animovaného 
seriálu. Spojením Stevena Spielberga s Michaelem 
Bayem vznikl z dětské hračky silný epický příběh, 
který úspěšně kombinuje dramatičnost Války světů 
s diváckou vstřícností Dne nezávislosti. Hrají: Shia 
LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, 
Rachael Taylor, Anthony Anderson, Jon Voight, John 
Turturro, Kevin Dunn, Amaury Nolasco, Zack Ward, 
Odette Annable, Hugo Weaving, Peter Cullen, John 
Robinson, Colleen Porch, Travis Van Winkle, Bernie 
Mac, Andy Milder, Michael O‘Neill, Michelle 
Pierce, Jamie McBride, Chris Ellis, Mark Ryan, 
Brian Stepanek, Samantha Smith, Tom Everett, 
Michael Bay, Colton Haynes Shia LaBeouf, Megan 
Fox, Josh Duhamel, ad. 
Akční sci-fi, přístupný, 154 min.

Kovbojové a vetřelci (USA)*
28  11  pondělí, 17:00, vstupné 70 Kč
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si 
ale vybrali špatný čas a špatné místo. Divoký západ 
a doba kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty 

proklatě nízko. Kombinace westernu a sci-fi zní na 
první pohled bizarně, jména tvůrců ovšem slibují 
mimořádný zážitek.

Režie: Jon Favreau, hrají: Daniel Craig, Harrison 
Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell ad.
Akční sci-fi, přístupný, 118 min.

Kulturní centrum

Karel Plíhal (koncert)
1  11  úterý, 19:00, dvorana muzea, vstupné 90 Kč

je český kytarista, zpěvák, 
skladatel, textař, hudební 
režisér a aranžér. Na kyta-
ru hrál od 15 let. Nejprve 
hrál v olomouckých un-
dergroundových coun-
try-swingových kapelách 

Hučka, Falešní hráči a Plíharmonyje. První sólové 
vystoupení měl v roce 1983. Mezi léty 1985 až 1993 
spolupracoval s Emilem Pospíšilem a v letech 1995-
1999 ho doprovázel Petr Freund. Karel Plíhal je čtyř-
násobný držitel ceny soutěžního hudebního festivalu 
Porta. Složil hudbu k řadě inscenací Moravského 
divadla Olomouc, mimo jiné Zlatovláska, Sluha 
dvou pánů, Manon Lescaut, Cyrano a mnohé další. 
Zhudebnil některé Kainarovy básně, režíroval na-
hrávání alb např. Jarka Nohavici, Petra Fialy, bratří 
Ebenů či Bokomary. V roce 2006 vydal výběr svých 
básniček Jako cool v plotě doprovozené ilustracemi 
Miroslava Bartáka.

4TET (koncert)
16  11  středa, 19:00, kinosál, vstupné 350 Kč
tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 
Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár.
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý 
projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již 

pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího 
Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný 
design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, 
překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé 
harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké 
a “taneční” výkony všech aktérů na jevišti…, to vše 
rozhodně nenechá nikoho chladným. 
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METAL NIGHT
Blue Fire / Hypnotic Face / Syfon / Sin Joy / zač. ve 20:00, vstup 80 Kč

CONTEST OF FUTURE 3. kolo – live soutěž kapel
BONEBROKE / SILESIJAH ALLSTARS / OCHO RIOS / RETRO JOKERS
vstup do 20:00 - 30 Kč, od 20:00 - 50 Kč 

 

FERNET Z GENERATION PARTY – Dj Juri & J.M.X.
Fernet "Z" - 25 Kč + spousta dárků / vstup 50 Kč do 23:00 - 20 Kč

MOJA REČ, KARTEL, DJ’s BUSTERAZ & J.S.M.
zač. ve 20:00, vstup 150 Kč

5.11.

Oldies Party - Dj’s Company / vstup 50 Kč26.11.

4.11.

12.11.

25.11.

11.11.

Duku hledá SUPERSTAR – Dj Shirak / vstup 50 Kč19.11.

Tullamore Party – Dj Maty
Tullamore - 35 Kč + spousta dárků / vstup 50 Kč

SKYLINE
After Party: Murte (Panda Unity)
zač. ve 20.00 hod, vstup 150 Kč

18.11.

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu
27  11  neděle, 18:00, nám  TGM, vstup volný
V programu vystoupí:
FERMÁTA - moravskotřebovský pěvecký sbor 
a pásmo nejkrásnějších českých koled… 
IN FLAMENUS se svou orientální, fakírskou 
a ohňovou show - ve své tvorbě čerpá z latinskoa-
merických a standartních tanců, orientálních tanců, 
afrických tanců, flamenca, hereckých a divadelních 

seminářů, historického šermu, škol bojových umění 
a v neposlední řadě z rad svých kolegů.
Barborka Cínová – devítiletá zpěvačka ze Starého 
Města, která zazářila v show Česko Slovensko má ta-
lent a porota ji s nadšením poslala do dalšího kola. 

Adventní koncert
Schola Gregoriana Pragensis
30  11  středa, 19:00, farní kostel, vstupné 50 Kč
Soubor byl založen Davidem Ebenem v roce 
1987 a řadí se mezi přední světové interprety 
středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na 
sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu 
podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-
11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů 
vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. 
Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů 
zaznívá v programech často i řada unikátních nově 
objevených skladeb ze 13.-15. století. V širokém 
spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou 
tvorbu (viz např. CD Antica e moderna) - některé 
skladby mladé české skladatelské generace byly 
napsány přímo pro Scholu a v premiéře zazněly 
v jejím podání.

Předprodej vstupenek od 2. 11. v budově muzea 
nebo na místě 1 hodinu před vystoupením.

Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstava

Jana Čubrdová –  
Keramické plastiky

Vladimír Čadílek – 
Všehochuť z šuplíku
Slavnostní zahájení v pátek 25  listopadu 
v 17:00 hod  
Výstava potrvá do 23. prosince 2011

Připravujeme na prosinec:

Mikulášský jarmark 
(sobota 3  12 )

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, 
tel.: 731 151 784
Otevřeno: listopad–březen – pouze pro skupiny minimálně 8 lidí. 
Nutné se předem objednat s několikadenním předstihem.

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

V listopadu se 
dále koná…

2-4. 11. Svatohubertské oslavy - zvěřinová 
jídla podávaná po celý den. Přijďte ochutnat 
pečeného bažanta, divokou kachnu, maso 
z muflona nebo jelena a další. Restaurace 
U Kalvárie.
9-11. 11. Martinské husy - přijďte ochutnat 
nejen tradiční martinskou husu, k jídlům 
podáváme i martinská vína, akce platí po celé 
dny. Restaurace U Kalvárie.
OBLASTNÍ CHARITA
11. 11. Svatomartinské veselí - akce pro 
handicapované. Pořádá OCHMT.
KULTURNÍ DŮM V BORŠOVĚ
13. 11. Světáci - Divadelní společnost E. 
Vojana Brněnec. Kulturní dům v Boršově 
15:00 hodin. 

Městské muzeum v Moravské Třebové
Vás zve na zahájení výstavy

Jana Čubrdová
Keramické
plastik�
Vladimír Čadílek
Všehochuť
z šuplíku
v pátek 25. listopadu 2011
v 17 hod.
ve dvoraně muzea
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Litomyšl
9. Mezinárodní festival outdoorových filmů
6.-8. 11. 2011 - Music club Kotelna
Festival zaměřený na sporty i život s outdooro-
vou tématikou.

Koncert: Jakub Smolík s kapelou
8. 11. 2011 od 19:30 hod. - Smetanův dům 

Píseň je touha
30. 11. 2011 od 19:30 hod. - Smetanův dům
Vystoupí Chairé – vokálně-instrumentální sou-
bor dobových nástrojů a A. Strejček (umělecký 
přednes). Na programu písně české a evropské 
gotiky, renesance, baroka a klasicismu.

Svitavy
Nový Zéland
5. 11. 2011 od 18:00 hod. - Fabrika 
Putování po ostrovech přírodních superlativů. 
Velkoplošná, panoramatická live-diashow L. 
Šimánka.

Svatomartinské slavnosti a lampionový průvod
11. 11. 2011 od 17:00 hod. - náměstí Míru
Sraz průvodu v 16:30 hod. na svitavském stadi-
onu. Na náměstí program a občerstvení.

Rudy Linka Trio (USA) – The American 
Songbook
23. 11. 2011 od 19:00 hod. - Fabrika
Koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz 

Listopad 2011

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí

Polička
Divadlo Naboso – Uvařeno, Magorův sbor
10. 11. 2011 od 20:00 hod. - Divadelní klub
Příběh o tom, že kdo se spřáhne se zlem, skon-
čí v pekle a divadelní zpracování sbírky I. M. 
Jirouse.
Koncert: Buty.
26. 11. 2011 od 20:00 hod. - Divadelní klub

Vánoční inspirace
27. 11. 2011 od 14:00 hod. - Tylův dům
13. ročník vánoční prodejní výstavy.

Vysoké Mýto
Koncert: Tomáš Klus
11. 11. 2011 od 19:00 hod. - Šemberovo diva-
dlo
Speciální koncert v rámci turné po divadlech.

Koncert: Buty
25. 11. 2011 od 20:00 hod. - Městský klub
Cestovatelský festival
20.- 25. 11. 2011 - Regionální muzeum
Kujebácký jarmark
26. 11. 2011 od 8:00-16:00 hod. - nám. Přemys-
la Otakara II.
Kulturní program po celý den, na závěr rozsví-
cení vánočního stromu.

Housle
Byly otlučené a poškrábané

a pán dražebník myslel, že to nemá cenu
marnit mnoho času

s těmi starými houslemi.
Zvedl je a s úsměvem volal:

„Dobří lidé, co za ně dáte?
Kdo začne něco nabízet – 

kdo nabídne dolar nebo dva?
„Nabídka je na dva dolary, ale kdo dá tři?

Tedy budou prodány za tři“ – Ne, ne!
ozval se z pozadí šedovlasý pán.

Přišel dopředu, staré housle zvedl, 
vzal do ruky smyčec,

otřel z houslí prach,
naladil uvolněné struny,

pak zahrál melodii tak čistou a krásnou…
Když přestal pán hrát,

dražbář opět housle zvedl a volal:
„Nyní co mně za ně nabídnete?“

„Tisíc dolarů – a kdo nabídne dva?
Dva tisíce – a kdo dá tři?“

„Tři tisíce jednou, dvakrát, ano
jsou prodány za tři tisíce.“

(M. Brooks)

Opět po měsíci se Vám hlásí Základ-
ní umělecká škola Moravská Třebová. 
Tentokrát jsme začali poněkud poetic-
kým příběhem. Příběhy nás prakticky 
provázejí celým životem. Naše doba nás 
učí správně zacházet s hmotnými věc-
mi. My z umělecké školy bychom Vám 
chtěli svou prací nabídnout pohled ještě 
dále. Umění nás učí „dotýkat“ se skuteč-
ností nehmotných. Že je to cesta, která 
odhaluje tajemství nás samotných, Vám 
mohou potvrdit žáci naší školy, ať už se 
pohybují v oboru dramatickém, hudeb-
ním, tanečním či výtvarném. Není to sice 
cesta jednoduchá a výsledek se nenabízí 
rychle a hned. Žáci naší školy si tak také 
mohou osvojit vlastnosti jako jsou trpě-
livost, vytrvalost, odpovědnost a mnoho 
dalších, které jsou k zdárnému životu to-
lik potřebné. Děkujeme proto všem, kteří 
nás jakýmkoliv způsobem v naší snaze 
podporujete. Současně zveme všechny 
žáky ZUŠ na zájezd do Národního diva-
dla v Brně na baletní představení „Lous-
káček“. Tento balet patří k nejoblíbe-
nějším dětským baletům. Získá si však 
i srdce dospělého diváka. Kromě mistr-
né Čajkovského hudby tu vstoupíme do 
světa dětské fantazie a kouzla Vánoc. Zá-
jezd se uskuteční v sobotu 10. prosince 
2011. Odjezd autobusu bude v 11:30 hod. 
z parkoviště pod zámkem (dříve tu stála 
ZUŠ). Návrat kolem 17:00 hodiny na to-
též místo. Shlédnutí baletu doporučuje-
me žákům ve věku od 8 do 14 let. Cena 
vstupenky je 140 Kč. Zájemci se mohou 
hlásit u svých učitelů. Těšíme se na spo-
lečně prožité chvíle. 

Základní umělecká škola Mor. Třebová

Českomoravské pomezí  
získalo Cenu poroty na festivalu 

v Karlových Varech
Ve dnech 6.–8. října se v Karlových Varech 
uskutečnil již 44. ročník mezinárodního fil-
mového festivalu Tourfilm. V letošním roce 
se této ve světě nejstarší soutěžní přehlídky 
filmů s turistickou tématikou zúčastnil re-
kordní počet snímků. Celkem soutěžilo 500 
filmů a spotů a 352 multimediálních pre-
zentací ze 135 zemí celého světa. Ve čtvr-
tek večer byla ve velkém sále Grandhotelu 
Pupp slavnostně předána ocenění nejlepším 
snímkům v rámci národní části soutěže na-
zvané Tour Region Film, které se zúčastnilo 
celkem 150 filmů a spotů a 66 multimédií. 
V silné konkurenci dosáhl velkého úspěchu 
spot turistické oblasti Českomoravské po-
mezí cílený na rodiny s dětmi, který získal 
Cenu poroty „Prix Jury“ v kategorii krát-
kých propagačních spotů. Spot zachycují-
cí Českomoravské pomezí jako destinaci 
atraktivní pro rodinu s dětmi vznikl společ-
ně se spotem zaměřeným na architektonické 
památky, propagačním filmem a rozhlaso-
vým spotem v loňském roce v rámci projek-

tu „Českomoravské pomezí hraje všemi bar-
vami“. Za filmem i všemi třemi spoty stojí 
autorský tým společnosti KLUCIvespolek 
z Kolína. Oceněný spot vidělo v rámci re-
klamní kampaně turistické oblasti vymeze-
né historickými městy Litomyšl, Polička, 
Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké Mýto 
již více než 100 tisíc návštěvníků multikin 
po celé České republice. Spoty a film pre-
zentující atraktivní místa Českomoravského 
pomezí jsou distribuovány během veletrhů 
cestovního ruchu, prezentací a dalších akcí 
pro odborníky i širokou veřejnost, k dispo-
zici jsou také v informačních centrech regi-
onu. Uživatelé internetu mohou spoty i film 
zhlédnout na webových portálech www.
ceskomoravskepomezi.cz nebo www.you-
tube.com.

Jiří Zámečník,  
marketingový manažer  
cestovního ruchu ČMP
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Gymnázium aktivně
Na gymnáziu to žije! V prvních dvou měsících školního roku proběhlo již ně-
kolik desítek akcí školních, městských, krajských i mezinárodních. Asi nej-
významnější akcí mezinárodního formátu byl výjezd žáků školy do Bruselu a 
Velké Británie, který mohl být uskutečněn i díky příspěvku města Moravská 
Třebová. Skupina žáků nižšího stupně navštívila hlavní město Evropy, kde si 
prohlédla parlamentní část i památky UNESCO. Další dny strávila skupina 
v Anglii, která je pohostila nádherným počasím, úžasnou atmosférou i výbor-
nými fish and chips. Žáci poznali nejvýznamnější místa monarchie, komuni-
kovali s rodilými mluvčími, dozvěděli se spoustu informací o navštívených 
pamětihodnostech a prohlédli si Londýn z ptačí perspektivy. Domů se vrátili 
s nezapomenutelnými zážitky, novými vědomostmi i bohatšími jazykovými 
znalostmi. Ani v listopadu nebudou mezinárodní aktivity gymnázia zahálet. 
Škola totiž opět uspěla a získala grant multilaterálního partnerství Comenius, 
ve kterém spolupracuje se školami z Finska, Německa a Nizozemska. Probí-
hají seznamovací aktivity studentů, představení škol a pedagogové se sejdou 
na plánovacím mítinku v německém Winnendenu. 

Iva Kodešová



L I S T O P A D  2 0 11 s t r a n a  11Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á

 K historii budovy „kina“ v Moravské Třebové

Budova kina kolem roku 1960

Budovu, ve které dnes sídlí klub DUKU-DUKU, 
si většina čtenářů jistě pamatuje jako budovu kina, 
které zde bylo umístěno až do začátku devadesá-
tých let minulého století. Pro vývoj kinematogra-
fie ve městě měla budova velký význam už před 
válkou, v době jejího vzniku se však o pořádání 
filmových představení zřejmě neuvažovalo. Stav-
ba budovy v tehdejší Zechově ulici byla spojena 
s činností Křesťanského lidového spolku.

Křesťanský lidový spolek 
v Moravské Třebové

Křesťanský lidový spolek existo-
val v Moravské Třebové od roku 
1903. Ještě ve dvacátých letech 
se hlásil k odkazu Karla Luegera 
(1844 – 1910), rakouského kato-
lického politika, proslulého pře-
devším svým antisemitismem, 
předního představitele křesťan-
sko-sociální strany. Pokračovatel-
kou Německé křesťansko-sociální 
strany v Československu byla od 
roku 1919 Německá křesťansko-
sociální lidová strana (Deutsche 
christlich-soziale Volkspartei), se 
kterou moravskotřebovský spolek 
úzce spolupracoval. V parlament-
ních volbách v letech 1925 a 1929 
byla tato strana v Moravské Tře-
bové druhá nejsilnější za vítěznou německou soci-
ální demokracií, v roce 1935 je ovšem předstihla 
Sudetoněmecká strana.

Stavba a otevření „spolkového 
domu“

Spolkovým lokálem byl původně hostinec V lo-
chu (Lochwirtshaus). 22. února 1924 schváli-
lo město prodej předměstské parcely v postupně 
vznikající ulici, pojmenované podle primátora 
Moravské Třebové v 18. století a mecenáše, který 
se zasloužil o založení zdejšího gymnázia Georga 
Josefa Zechy, „Katolickému lidovému spolku“ za 
účelem stavby spolkového domu. 
K slavnostnímu otevření, resp. vysvěcení budo-
vy došlo ve dnech 23. – 25. srpna 1924. V sobo-
tu 23. srpna byl na programu pochodňový průvod 

lidová slavnost v interiérech i zahradě spolkového 
domu. Večer se ve velkém sále konal bál. V pon-
dělí byl program zakončen smuteční mší za padlé 
a zemřelé členy spolku, společnou návštěvou mu-
zea a prohlídkou města.

K využití budovy v prvních letech její 
existence

První velkou akcí po slavnostním otevření spol-
kového domu bylo vinobraní 28. 9. 1924. První 

divadelní představení se zde kona-
lo 1. listopadu 1924, kdy byla ve 
velkém sále uvedena oblíbená hra 
Ernsta Raupacha  „Mlynář a jeho 
dítě“. Kulisy pro nové jeviště zho-
tovil akademický malíř Gustav 
Tauschinsky. Na Štěpána pořádal 
spolek v podvečer divadelní před-
stavení pro děti spojené s nadílkou, 
následovala zábava pro dospělé.
V červnu 1928 slavil Křesťanský 
lidový spolek v Moravské Třebové 
25 let své existence. Oslavy se zú-
častnili přední křesťansko-sociální 
politici – s projevy vystoupili mi-
nistr spravedlnosti Robert Mayr-
Harting a senátor P. Karl Fritscher.
Z programu spolkového domu 
v následujících letech stojí určitě 
za zmínku alespoň uvedení opere-

ty Bruno Brennera „Es war einmal“ 26. 10. 1930 
nebo přednáška dr. Felixe Luschky na téma „Sou-
časný stav sudetoněmecké politiky a hospodář-
ství“ 3. 11. 1932.

Přestavba v roce 1932 – Lidové kino
První filmová představení mohli Třebováci na za-
čátku 20. století navštěvovat v Sušicích, kde se ko-
nala pod širým nebem. Později byla přenesena na 
Knížecí louku, pak do přestavěného hostince „Na 
písku“, kde vznikl velký sál vhodný k promítání 
filmů. V roce 1912 získala koncesi poprvé měst-
ská obec, promítala pak každou sobotu a neděli, 
v zimě v Breerově (dříve Steinbrecherově) sále 
v domě č. 2 na náměstí, v létě Na písku. Po válce 
odkoupilo město dům č. 2 na náměstí. Přestavělo 
jej a zřídilo v něm Městské kino. Od roku 1931 
byly promítány i zvukové filmy.
V roce 1932 byl „Křesťanský lidový dům“ pře-
stavěn prakticky do dnešní podoby. V rámci pře-
stavby změnil moravskotřebovský stavitel Franz 
Habicher velký sál v další kinosál, který pak fun-
goval pod názvem „Lidové kino“ – na rozdíl od 
„Městského kina“ na náměstí. Také Lidové kino 
bylo vybaveno zařízením na projekci zvukových 
filmů. 
Na obě kina se zřejmě vztahovala stejná státní 
nařízení, která byla vnímána velmi nelibě, když 
se jednalo o prosazení českých filmových titulků 
a propagačních textů. V některých případech byla 
kina nucena odstranit německé texty nebo uvést 
český film bez německých titulků.
Po začlenění Moravské Třebové do německé říše 
byly do kin dodávány hlavně německé filmy, kte-
ré se zde za československé vlády nepromítaly, 
a ovšem také nacionálně-socialistické propagan-
distické filmy. K tomuto účelu bylo využíváno 
právě Lidové kino, které bylo inzerováno jako nej-
modernější kino Hřebečska a kde už 29. října 1938 
začal festival německých „národních“ filmů.

-jm-

a slavnostní večer s hostinou ve velkém sále Spol-
kového domu. V neděli odpoledne odešel průvod 
všech zúčastněných „bratrských“ spolků od spol-
kového domu na náměstí, kde byla sloužena polní 
mše. Slavnostní kázání měl mohelnický kaplan P. 
Johann Blaschke. Pozvání právě tohoto kněze ne-
bylo náhodné.  P. Johann Blaschke působil od dub-
na 1918 do července 1919 jako kooperátor v Mo-
ravské Třebové – pak byl údajně na základě udání 
představitelů české menšiny, že působí příliš pro-

německy, přeložen do Mohelnice. Moravskotře-
bovští němečtí katolíci se tenkrát snažili rozhod-
nutí konzistoře zvrátit, ovšem marně. P. Blaschke 
býval zván i na jiné akce pořádané Křesťanským 
lidovým spolkem.
Po mši, celebrované moravskotřebovským děka-
nem P. Josefem Lichtblauem, se průvod odebral 
zpět ke spolkovému domu, který byl vysvěcen. 
Vysvěcení provedl opět děkan P. Josef Lichtblau. 
Odpoledne dostali slovo politici – poslanci Národ-
ního shromáždění za Německou křesťansko-soci-
ální lidovou stranu – Franz Budig z Boršova a dr. 
Felix Luschka z Opavy. Účastníci se k jejich pro-
jevům odebrali opět v průvodu, který se po obědě 
zformoval ve Svitavské ulici. Následovala velká 

Budova po přestavbě v roce 1932
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Církve
Sbor Českobratrské církve 

evangelické
Svitavská 40; 571 01 Moravská Třebová
farář Alois Němec – mobil 777 234 514

Program bohoslužeb a dalších setkání:
Bohoslužby: každou neděli v 9 hodin v sále na faře
Biblické hodiny: pondělí v 15:30 hod. v domově 
důchodců, čtvrtek v 17 hodin na faře

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. 24/3, 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

Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.
Pořad bohoslužeb:
Po 9:00 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt 18:00 hod. klášterní kostel
Pá 18:00 hod. klášterní kostel,  
 po mši sv. adorace
So 18:00 hod. klášterní kostel
Ne 8:00 hod. farní kostel
  11:00 hod. klášterní kostel
V úterý 2. 11. – Památka zesnulých. Mše sv. bude 
v 16:00 hod. na Křížovém vrchu v kostele Povýšení 
sv. Kříže.
1. adventní neděle je 27. 11. 2011. V sobotu 26. 11. 
při večerní mši sv. a v neděli 27. 11. bude žehnání 
adventních věnců.
Ve dnech 25.–27. 11. bude adventní duchovní obnova 
pro muže ve františkánském klášteře – Svitavská 5 – 
vede P. Šebestián.
Ve dnech 9. –10. 12. bude adventní duchovní obnova 
pro ženy ve františkánském klášteře – vede P. Fran-
tišek.
Cena za pobyt u duchovních obnov 240 Kč (strava 
a ubytování).

Mistrovství žáků ISŠ potvrzeno i v mezinárodním měřítku 

Evropský týden mobility v domově pro seniory  

Staré rčení, že řemeslo má skutečně zlaté dno, začíná 
brát vážně stále více rodičů, jejichž děti sice dosud 
usedají do lavic základních škol, avšak zanedlou-
ho je čeká důležité rozhodnutí o budoucím studiu 
a volbě povolání. Pomoci při jejich nelehkém roz-
hodování jim mohla veřejně přístupná mezinárod-
ní soutěž v řemeslných dovednostech ŘEMESLO/
SKILL 2011, která se uskutečnila ve dnech 20.-22. 
září ve Vysokém Mýtě. Záštitu nad touto akcí pře-
vzali krajská radní J. Pernicová, starosta Vysokého 
Mýta M. Soušek a Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR. Soutěže se zúčastnili žáci středních škol a uči-
lišť Pardubického kraje a škol z Německa, Maďar-
ska, Polska a Slovenska. Učni, soutěžící v kategorii 
Zedník, zdili v rámci praktické části příčky z různých 
stavebních materiálů, instalovali tepelné nebo proti-
požární izolace a omítali přímo před zraky návštěv-
níků. V této ostré mezinárodní konkurenci naše škola 
potvrdila vysokou kvalitu výuky a naši žáci M. Berka 

a R. Mrázek vybojovali 2. místo v celkové klasifikaci 
(nejlepší ze všech zúčastněných českých škol). Na-
vázali jsme tak na vynikající umístění v odborných 
soutěžích se stavebním zaměřením z minulých let 
(např. 2. místo J. Letoše v celostátní odborné soutěži 
oboru Klempíř).
Nezahálí však ani žáci gastronomických oborů. Ve 
dnech 13.-14. 10. 2011 se zúčastnili odborné soutěže 
gastronomických škol OLIMA Olomouc v kategorii 
kuchař a cukrář. Jednalo se o soutěž týmů ve slože-
ní učitel odborného výcviku a žák, náš tým získal 3. 
místo. Obhájili jsme tak stejnou pozici z minulého 
roku. A přípravy pokračují finišem před dalšími od-
bornými soutěžemi: GASTRO JUNIOR Pardubice 
a Gastro Mánes Kroměříž, kde naši žáci pojedou 
obhajovat loňské stříbrné umístění. Úroveň odborné 
přípravy našich žáků jistě pomůže rozšířit i měsíční 
odborná stáž v kvalitních hotelech v Německu, kam 
odjíždí žáci gastro oborů začátkem listopadu.

Pro všechny zájemce o studium gastronomických 
oborů na Integrované střední škole Moravská Třebo-
vá jsme připravili pod patronací starosty města JUDr. 
Izáka 1. ročník soutěže „O pohár ISŠ Moravská 
Třebová“. Soutěž se uskuteční 14. 11. 2011 v mu-
zeu a je určena žákům 8.-9. tříd základních škol. Na 
soutěžící čekají zábavné disciplíny z oblasti gastro-
nomie a zkrátka nepřijdou ani diváci. Pro veřejnost je 
připravena jako doprovodný program od 16:00 hodin 
ukázka přípravy kávy, kterou předvede profesionální 
barista.

Stalo se hezkou tradicí, že i obyvatelé domova pro 
seniory se zapojují do akce – Evropský týden mo-
bility. I přes chladnější počasí jsme se 20. 9. vydali 
„Za historií města bez bariér“. S historií našeho měs-
ta nás seznámil pan Miloslav Kužílek, který každo-
ročně doprovází skupinu zájemců o tuto akci. Naše 
cesta vedla přes ulici Cihlářovou, Marxovou, Ztra-
cenou a Zámeckou až na nádvoří zámku. Zpět jsme 
se vraceli pře ulici Bránskou, kolem kostela Nane-
bevzetí P. Marie, Latinské školy na náměstí TGM. 
Při zpáteční cestě jsme měli možnost, díky ochotě p. 
Kužílka a p. Maulera, shlédnout v kapli františkán-
ského kláštera, na ulici Svitavské, výstavu fotografií 
„Moravská Třebová, jak ji neznáte“. Také v ulicích 
kolem náměstí jsou ukryty zajímavé domy a místa 
spojená s historií našeho města, které člověk běžně 
mine bez povšimnutí. Naši senioři na invalidních 
vozících si na vlastní „kůži“ vyzkoušeli nepohod-
lí vydlážděných ulic kolem náměstí, které zažívalo 
dříve panstvo ve svých kočárech. V tento den nás 
doprovodilo 21 studentů ISŠ a díky pomoci jejich 
doprovodu se každoročně může této akce zúčastnit 
velký počet klientů s omezenou pohyblivostí. V le-
tošním roce byla účast opět početná, celkem se nás 
za historií vypravilo 51 (23 klientů a 6 zaměstnan-
ců domova pro seniory, 21 studentů a 1 průvodce 
historií města). Naše početná skupina také narušila 

dopravu v bočních ulicích, které jsou poměrně frek-
ventované. Historické centrum města je pro vozíč-
káře dostupné, díky již dříve zbudovaným chodní-
kovým sjezdům u přechodů. V bočních ulicích musí 
být pěší i motoristé obezřetní, vzhledem k šíři těchto 
ulic a zaparkovaným vozidlům. Zámecká ulice je po 
rekonstrukci další dobře dostupnou cestou k zámku.  

Romana Holasová 

Společnost česko-německého porozumění 
ve spolupráci s Českobratrskou církví 

evangelickou srdečně zve na

Vzpomínkové odpoledne 
„Michael Weisse“

Dne 10. 11. 2011 v 17 hodin na faře 
Evangelické církve

Michael Weisse byl velmi významný kazatel 
Českých bratří. Narodil se kolem roku 1488 
v Nise ve Slezsku, studoval od roku 1520 
v Krakově, stal se mnichem a před rokem 
1520 přešel k Českým bratřím. V roce 1522 
převzal vedení „Náboženské obce Českých 
bratří“ v Lanškrouně a ve Fulneku. V březnu 
1531 byl vytištěn jeho první zpěvník „Čes-
kých bratří“, který obsahuje 157 písní – písně 
jsou uspořádány od Adventu až po svatodušní 
svátky a týkají se jak církevního tak i denního 
života. Větší část textů pochází od samotného 
Michaela Weisse. Zpěvník byl několikrát vy-
tištěn a jeho písně vydané v roce 1929 byly 
upraveny pro dnešní bohoslužby. Michael 
Weisse zemřel v roce 1534 v Lanškrouně.

Evropský týden 
mobility – Evropský 

den bez aut
Tematikou kampaně 2011 byla – Alternativní doprava

Bezesporu největší letošní akcí byla soutěž v jíz-
dě na in-line bruslích, koloběžkách a dětských 
kolech. Organizátoři – Dům dětí a mládeže Mor. 
Třebová, Městská policie Mor. Třebová a Zdravé 
město Mor. Třebová – byli překvapení obrovským 
množstvím přihlášených dětí a tak soutěž rozdělili 
do dvou dnů. První den 20. září i přes poměrně 
chladné počasí a zamračenou oblohu přišlo na do-
pravní hřiště 197 dětí z mateřských škol a prvních 
stupňů základních škol, druhý den 21. září již bylo 
počasí přívětivější a na dopravním hřišti si osvěži-
lo základní chování na silnici 150 dětí, včetně dětí 
ze speciální školy. Celkový počet dětí byl rekordně 
vysoký – celkem se této akce zúčastnilo 347 dětí. 
Příslušníci městské policie pro děti ve spolupráci 
s DDM připravili praktické ukázky s tématem – 
Děti účastníky dopravy. Na kolech a koloběžkách, 
případně pěšky, absolvovaly děti vyznačenou ces-
tu, řešily nejen překážky na silnici – slalom, ale 
také situace na křižovatce s přechodem. Příslušní-
ci městské policie trpělivě dětem vysvětlovali jak 
se chovat na přechodu jako chodec, jak se chovat 
u přechodu jako cyklista. Děti si zopakovaly důle-
žité dopravní značky a byly poučeny o výbavě kol. 
Další děti mezi tím malovaly motorové dopravní 
prostředky (alternativní doprava) nebo svoje sny, 
co by chtěly na ulici vylepšit. Organizátoři byli 
příjemně překvapení jejich nápady, např. na pře-
chodech pro chodce by některé děti uvítaly místo 
semaforů barevnou hudbu. Na závěr byly všechny 
děti odměněny diplomem a drobnými dárky, které 
věnovalo Zdravé město Mor. Třebová, firma Be-
sip, a městská policie.
Další hlavní akcí bylo malování na ulici a s ním 
spojená uzávěra ulice Piaristické. Téměř 100 dětí 
zde pomocí barevných kříd vytvářelo nádherné 
obrázky s rozmanitými motivy. Bezprostřednost 
této drobotiny a jejich hemžení dojalo všechny 
zaměstnance MŠ Piaristická i samotné organizá-
tory - Zdravé město Mor. Třebová a DDM. Spo-
lupracující organizací byla firma Technické služby 
Mor. Třebová, která provedla uzávěru a celou ulici 
uklidila, aby se dětem dobře malovalo. Zapojila se 
také MŠ v Sušicích, kde 27 dětí malovalo přímo 
před MŠ. I zde panovala radost a veselí. Dětem 
nevadilo ani studené počastí. Odměnou byly drob-
né odměny (pastelky a reflexní smajlík), které vě-
novalo Zdravé město Moravská Třebová.

Ludmila Lišková,  
koordinátorka Zdravého města Mor. Třebová
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Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/

Dům dětí a mládeže

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

7.–30. 11. 2011 – Tvorba Jarmily a Markéty Sopouško-
vých
Výstava prací moravskotřebovských amatérských výtvar-
nic J. a M. Sopouškových, přístupno v půjčovní době MěK 
(po-čt. 9:00–17:00 hod., so: 9:00–12:00 hod.).
7.–21. 11. 2011 – Dny poezie
Výstava české a světové poezie v rámci 13. ročníku celo-
státní akce „Den poezie“ na památku narození K. H. Má-
chy. Přístupno v půjčovní době MěK.
10. 11. 2011 – Večer při svíčkách – 200. výr. narození 
Karla Jaromíra Erbena 
Setkání milovníků literatury. Přednáška o životě a díle K. J. 
Erbena. Lektor PhDr. František Matoušek. K návštěvě zve-
me i začínající autory, v závěru akce si mohou své literární 
zkušenosti vyměňovat. Začátek v 18:30 hod. v MěK. 
15. 11. 2011 – Naše město z nadhledu
Beseda s ThBc. Petrem Šabakou o symbolickém, duchov-
ním a kulturním rozměru města – prostoru, který sdílíme. 
Začátek v 17:30 hod. ve studovně MěK.  
17.–30. 11. 2011 – Studentské týdny
Registrace na r. 2011 pro studenty zdarma! Výstava li-
teratury pro studenty středních škol (doporučená četba, pří-
ručky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přehledy 
středoškolského učiva různých oborů, maturitní okruhy, aj.) 
Přístupno v půjčovní době MěK.  
28. 11. 2011 – Vánoční inspirace
Tradiční vánoční dílna Ing. Dany Sobotkové – inspirace pro 
sváteční výzdobu, aranžování květin a dalších přírodních 
materiálů. Začátek je v 17:30 hod. ve studovně MěK.
PŘIPRAVUJEME:
8. 12. 2011 – Jak zdobit perníčky? – workshop p. Hany 
Steinerové, nutno se předem přihlásit (osobně, telefonem, 
mailem).
Knihovna dětem
Tvořivé středy
2. 11. 2011 – Keramická dílna I.
9. 11. 2011 – Keramická dílna II. spolupráce se Speciální 
školou v M. Třebové. Začátek dle domluvy v dílně školy.
16. 11. 2011 – Strašidýlko
23. 11. 2011 – Vázička
30. 11. 2011 – Andílek
Začátek v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK, kromě 
10. 11. 2011. 

Šikovné děti mezi námi 
Knihovna mezi dětmi hledá šikovné a odvážné děti, které 
něco umí a jsou ochotné svou dovednost a um představit 
a naučit ostatní. V listopadu se představí tři dětští lektoři: 
3. 11. 2011 – Kofoláček, předvede a naučí Rosťa Kopřiva, 
začátek v 15:00 hod. 
8. 11. 2011 – Stromeček štěstí, vede Zuzana Kührová, za-
čátek v 15:00 hod.
15. 11.2011 – Zvířátka z bambulí, ukáže a naučí v době od 
14:15 až 15:15. hod. Michaela Přibylová.

26. 11. 2011 – Den pro dětskou knihu
svícen – výtvarná dílna pro rodiče a děti• 
literární hádanky a kvizy – úspěšní luštitelé budou odměněni• 
prodej dětských knih, zajišťuje knihkupectví Gaudeamus • 
(slevy!)
ukončení 1. ročníku soutěže pro rodiče a děti „Škola naruby“• 

26. 11. 2011 – 24. 12. 2011 – Adventní kalendář
Přiblížil se čas adventní a v dětském oddělení knihovny 
čeká na děti malé překvapení – kalendář s drobnými dáreč-
ky. První dětský čtenář, který si půjčí knihu nebo časopis si 
odnese jeden z dárečků. Dětské oddělení je otevřeno denně 
(kromě pátku a neděle) od 12:00 do 17:00 hod., v sobotu od 
9:00 do 12:00 hod.

ŠKOLA NARUBy
Městská knihovna se připojila ke Klubu dětských knihoven 
SKIP a vyhlásila na závěr Týdne knihoven již 2. ročník ce-
loroční soutěže pro rodiče a děti nazvanou Škola naruby. 
Soutěž má podporovat společné čtení rodičů a dětí. Všichni 
přihlášení obdrží v knihovně zdarma deníčky, do kterých si 
budou zapisovat vše, co během roku přečtou. Děti si zahrají 
na školu a rodičům předčítání oznámkují a podepíší. Své zá-
žitky a dojmy z četby mohou v deníčku vyjádřit obrázkem, 
pochvalou nebo naopak poznámkou. Soutěž 2011/2012 
bude ukončena k  30. 9. a výsledky knihovna vyhlásí během 
lampiónovém průvodu v Týdnu knihoven r. 2012. Výsled-
ky 1. ročníku se soutěžící dozví v sobotu 26. 11. 2011 (Den 
pro dětskou knihu) a nejpilnější rodiny budou odměněny! 
Největší odměnou však pro všechny zúčastněné určitě byly 
hezké chvíle strávené nad knihou! 

Soutěž Kde končí svět 2011/2012
Městská knihovna se připojuje k regionálnímu Klubu dět-
ských knihoven SKIP a v rámci projektu Kde končí svět 
2011/2012 vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž. Téma 
soutěže: Český rok – říjen.
Oblast výtvarná – kategorie: předškolní věk, 6–9 let, 10–12 
let a 13–16 let.
Oblast literární – kategorie: 6–9 let, 10–12 let a 13–16 let.
Rozsah práce: maximálně 3 stránky A4. Přivítáme práci 
zaslat e-mailem (knihovna@mkmt.cz) ve formátu Word, 
písmo Times New Roman, velikost 12. U soutěžních prací 
nezapomeňte uvést jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, 
školu a třídu. Termín odevzdání 30.11. 2011.
Nejlepší příspěvky odměníme a vystavíme v knihovně. Ví-
tězové jednotlivých kategorií postoupí do krajského kola.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna uspořádala pro děti na závěr Týdne 
knihoven lampiónový průvod. Na programu knihovna spo-
lupracovala s  kulturními službami města, divadelním sou-
borem J. K. Tyla, ZUŚ (p. uč. J. Čadílkovou a jejími žáky), 
Klubem českých turistů a městskou policií. Všem organiza-
cím za zúčastněné děti i rodiče děkujeme. 

1.-25. 11. Keramické dílny + lezení na US pro ZŠ – tří-
dy nahlásí účast telefonicky.
5. 11. Podzimní dílna pro veřejnost – 13:30-15:30 hod. 
v DDM. Přírodní závěsná dekorace. S sebou přezůvky, 
nůžky, tašku na výrobek, 20 Kč. Zájemci se nahlásí do 3. 
11. v DDM. Předškoláci – doprovod.
21.-25. 11. Krása podzimu – výtvar-
ná soutěž pro ZŠ, více v propozicích.
23. 11. Florbal 8.-9. třída chlapci – 
obvodní kolo, 14:00 hod. – Gymná-
zium M. Třebová.
24. 11. Florbal 6.-7. třída chlapci – 
obvodní kolo, 14:00 hod. – Gymná-
zium M. Třebová.
26. 11. Adventní svícen – pro veřej-
nost 13:30-15:30 hod. v DDM. S se-
bou pracovní triko, přezůvky, nůžky, 10 Kč, 4 svíčky, 
případná umělá přízdoba. Stanoviště pro malé děti (v do-
provodu rodičů). Přírodní materiál k dispozici v DDM. 
Závazně se nahlásit do 24. 11. v DDM. Více a plakátech. 
23. 11. Florbal 8.-9. třída dívky – obvodní kolo, 14:00 
hod. – Gymnázium M. Třebová.

Připravujeme.
4. 12. Mikulášský karneval – v neděli od 14:00 hod. ve 
dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení masek, 
vystoupení kroužků DDM. Příchod Mikuláše s nebeským 
doprovodem (sladkosti pro děti), tombola (5 Kč), disko-

téka. Občerstvení zajištěno, vstup 
zdarma. Zakončení v 16:00 hod. 
Akce ve spolupráci s kulturními 
službami města.
16. 12. Ježíšek dětem – 16:00-
17:30 hod. ve dvoraně muzea. Více 
na plakátech a webu DDM.
Pejskiáda na Křížovém vrchu
Tímto prostřednictvím bychom 
chtěli poděkovat všem pejskařům, 
kteří svou účastí na letošní říjnové 

Pejskiádě podpořili Útulek pro psy ve Vendolí. Velký dík 
patří i tradičním sponzorům – Zoofloru + Chovatelským 
potřebám ul. Cihlářova v Mor. Třebové a Veterinární kli-
nice VETVILL ve Svitavách. Fotografie a výsledkovou 
listinu z akce naleznete na webových stránkách DDM.

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 7. 11. 2011 
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. 
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se usku-
teční 2. 11. 2011. Sraz bude ve 14:00 hod na parko-
višti u sociálních služeb na Svitavské ulici. Provoz 
humanitárního šatníku od září opět funguje každý 
pátek od 15:00-17:00 hod. Půjčovna zdravotních 
a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pra-
covní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. 
Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 
002 744.

Zprávy z OCHMT
Svatomartinské veselí
Pokusili jsme se na staré lidové tradice navázat 
a uspořádáme 11. 11. 2011 ve spolupráci s VSŠ 
a VOŠ MO v Mor. Třebové již 2. ročník akce pod 
názvem „Svatomartinské veselí“. Celou akci podpo-
řil osobní záštitou a finančním příspěvkem hejtman 
Pardubického kraje pan Radko Martínek. Akce je 
určena pro handicapované osoby z celého regionu. 
Naším cílem je, aby se zúčastnění nejen dobře po-
bavili, ale aby se také sami do programu zapojili. 
Proto je součástí programu mimo jiné soutěž:…Jak 
si představujete sv. Martina…? Nejlepší výtvarná, či 
literární ztvárnění budou odměněna originální ce-
nou. O výsledcích soutěže a průběhu celé akce Vás 
budeme informovat.
Poděkování
1. říjnovou sobotu proběhl v Biskupicích 13. roč-
ník Biskupického kaléšku. Součástí programu byla 
i dražba vzorku nejlepší slivovice. Vydražená částka 
5 500 Kč bude použita na zakoupení vybavení dře-
vařské dílny pro klienty denního stacionáře Dome-
ček. Upřímně děkujeme za podporu.
Pomoc pro děti na Ukrajině
Akce Vánoční balíček Arcidiecézní charity Olomouc 
spočívá v jednorázovém obdarování dětí z dětských 
domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině v době 
Vánoc. Do letošního roku bylo na Ukrajinu doprave-
no 527 vánočních balíčků. Naše charita se i v tomto 
roce zapojí do této pomoci. Chcete-li i Vy připravit 
vánoční balíček pro některé z těchto dětí, kontaktujte 
nás na tel: 739 002 744. Rozzářené oči dětí jsou nej-
lepší odměnou za tuto pomoc. Bližší informace na-
jdete na našich webových stránkách www.mtrebova.
charita.cz. Vánoční balíčky přijímáme do 9. 12. 2011 
na Svitavské ul. 44 (bývalá pobočka ZŠ).

Co nového v soc. službě Šance pro 
rodinu

Nedávno otevřená služba Šance pro rodinu se po-
stupně rozšiřuje mezi další rodiny s dětmi a pracov-
nice začínají spolupracovat s odborníky, kteří pomá-
hají řešit mnohdy složité situace v rodinách. Tým 
pracovníků, kteří tuto službu zajišťují se účastní 
akreditovaného vzdělávacího programu pod názvem 
„Práce s rodinou v obtížné životní situaci“ pod vede-
ním p. Bechyňové, která patří mezi nejlepší odborní-
ky v oblasti práce s rodinou v republice.

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita
STD Ulita
Klienti STD Ulita v rámci své terapie vytváří mnoho 
krásných věcí, které budou prezentovány na advent-
ních akcích ve městě a v přilehlých obcích. Těšit se 
můžete na zajímavé svíčky, pěkné a moderní tašky 
nebo zdobené nádobí.

DS Domeček
V měsíci říjnu jsme navštívili město Litomyšl, pro-
hlédli si Klášterní zahrady, nádvoří zámku a výstavu 
soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení. Další 
z akcí, které se klienti zúčastnili, byla návštěva vý-
stavy malířky a grafičky Hany Horské v muzeu, která 
byla pro klienty velkou inspirací. U příležitosti Dne 
otevřených dveří jsme navštívili Domov pro senio-
ry v Moravské Třebové. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat ochotnému personálu za vřelé přijetí.
Další informace a kontakty najdete na našich inter-
netových stránkách www.mtrebova.charita.cz, či 
v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitav-
ská 44, M. Třebová.

(red. kráceno)
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ZŠ Kostelní náměstí 
proti drogám

Dne 16. 11. 2011 pořádá naše škola v Koncert-
ním sále ZUŠ besedu o drogách pro žáky druhé-
ho stupně ŘEKNI DROGÁM NE.
Představí se zde přední odborníci z nadace 
DROP IN - MUDr. Jiří Presl a docent MUDr. 
Jaroslav Zvěřina, CSc.
Celé vystoupení obohatí svými skladbami zpě-
vák Ivan Hlas.
Nadace DROP IN vznikla na sklonku roku 1991 
s úkolem zajistit komplexní prevenci a péči 
o uživatele nelegálních drog. Nad celou akcí 
přijala záštitu VZP. 
Žáci mají možnost anonymní formou položit 
otázky týkající se této problematiky.

Delegace ZŠ Palackého na výměnném pobytu v Banské Štiavnici

Moravskotřebovští gymnazisté se zapojili 
do dalšího mezinárodního projektu

Interaktivní program v rámci primární 
protidrogové prevence 

Ve středu 21. 9. 2011 odjela delegace naší školy, kte-
rou tvořili pedagogové a žáci školy, do Banské Štiav-
nice. Za pedagogický sbor odjeli zástupkyně školy J. 
Hrdinová, J. Faktorová, K. Štefková a pan učitel R. 
Cápal. Žáci byli reprezentováni vyslanci z 8. a 9. tříd. 
Cílem naší cesty bylo navštívit partnerskou školu ZŠ 
Jozefa Horáka v Banské Štiavnici a tak oplatit našim 
milým přátelům návštěvu z předminulého roku. Celý 
čtyřdenní pobyt byl naplněn bohatým programem, ve 
kterém naši žáci měli možnost navázat nová přátelství, 
poznat partnerskou školu a zároveň prostředí partner-
ského města na Slovensku. Ihned po příjezdu do Ban-
ské Štiavnice se nás slovenští přátelé ujali a věnovali 
se nám s obrovskou péčí celé čtyři dny. Týž večer měli 
žáci možnost projít se městem. Druhý den se hrál flor-
bal a plavalo se. Ve florbalu se dařilo lépe slovenským 

přátelům, v plavání jsme byli lepší my. Odpoledne 
jsme byli na radnici přijati paní primátorkou města 
Mgr. Nadeždou Babiakovou. Ta nás stručně seznámila 
s některými údaji o městě a každému předala drobný 
dáreček. My jsme se mohli podepsat do pamětní knihy 
města. Pak jsme vyrazili za krásami okolí města. Měli 
jsme možnost kochat se nádhernými výhledy na hor-
natou krajinu, na soustavu jezer, na smíšené lesy. Na-
vštívili jsme i mini zoologickou zahradu. Čtvrtek ve-
čer byl věnován společným hrám. Páteční dopoledne 
mělo trochu slavnostní, trochu poučný charakter. Byl 
vyvrcholením projektu Kalendáře a Sborníky o městě. 
Všichni jsme se sešli v zasedací místnosti, kde žáci 
obou škol postupně prezentovali své kalendáře a pu-
blikace o obou partnerských městech. Toto shromáž-
dění poctil svou návštěvou zástupce primátorky města 

JUDr. Dušan Lukačko. Odpo-
ledne jsme všichni byli přijati 
do „cechu hornického“, neboť 
jsme poprvé navštívili Sloven-
ské důlní muzeum, které je ně-
kolik kilometrů od města na-
šich hostitelů. V podzemí jsme 
měli možnost prohlédnout si 
ukázky hornických pracovišť 
a těžebního zařízení. Po této 
prohlídce jsme se přesunu-
li do Nového zámku, kde je 
muzeum protitureckých bojů. 
Večer byla diskotéka našich 
a slovenských dětí a nefor-
mální společensko - pracovní 
večer zástupců učitelského 
sboru obou partnerských škol. 
Symbolem spolupráce byly 

dva dorty s logy obou škol. Poslední bod programu 
byla návštěva mineralogického muzea, kde se nachází 
mnoho minerálů a hornin ze Slovenska, ale i ze světa. 
Po obědě nastal okamžik loučení a my všichni jsme si 
uvědomili, jak dobře nám společně bylo a jak hodně 
jsme si blízcí. V průběhu pobytu proběhlo i několik 
pracovních schůzek pedagogů, na kterých se plánova-
ly další společné akce a projekty. 

Květa Štefková (red. kráceno)

21. září je od roku 1981 ustanoveno jako Mezinárod-
ní den míru. Organizace LEAF – učení o lese a ENO 
– životní prostředí online připravily k tomuto datu již 
poněkolikáté projekt, jehož cílem je vysázet po celém 
světě co nejvíc stromů jako symbol nenásilí. Vloni se 
akce zúčastnilo více jak 5000 škol ze 132 zemí. Letos 
na prospěšné aktivitě participovalo prostřednictvím tří-
dy 2. AV i Gymnázium Moravská Třebová. Každý žák 
měl jedinečnou příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži 
celý proces sázení stromků a během několika desítek 

minut byla lokalita Hradisko obohacena o téměř 30 
sazenic. V terénu absolvovali žáci 2. AV 21. září rov-
něž aktivity projektového dne Ekosystém lesa, který je 
součástí projektu S e-learningem k rozvoji klíčových 
kompetencí, který na škole probíhá již třetím rokem. 
Gymnazisté se v přírodě poutavým způsobem dozvě-
děli řadu zajímavých informací a měli možnost ověřit 
své teoretické znalosti na konkrétní lokalitě.

Přemysl Dvořák

V rámci dlouhodobého projektu „Šancí je prevence“ 
proběhl na naší I. ZŠ i v letošním školním roce ná-
sledující program pro žáky 5., 6. a 7. tříd. Dne 15. 9. 
2011 se konala beseda s městskou policií. Pro 5. a 6. 
třídu na téma Bezpečnost silničního provozu, pro 7. 
třídu na téma Protidrogová prevence (rozdělení drog, 
legální a nelegální drogy). Dne 16. 9. 2011 absolvova-
ly všechny tři třídy v Boršově v rámci programu Lesní 
pedagogiky den plný teoretických i praktických her za-
měřených na ekologii, environmentální výchovu a pří-
rodopis. Žáci se dozvěděli řadu zajímavostí o funkci 
lesa a jeho významu pro lidstvo. V závěru programu 
po táboráku vyhráli někteří v tombole hodnotné kniž-
ní odměny. Dne 22. 9. proběhl v domě dětí a mláde-
že program nazvaný ,,Interaktivní aktivity“. Chlapci 
a děvčata z výše uvedených tříd byli rozděleni do čtyř 
skupin, kde pracovali pod vedením pedagogů naší ško-
ly a odborníků (např. paní psycholožka Mgr. V. Tvrdí-
ková, PhDr. M. Hrazdirová a paní Mgr. T. Tempírová). 

Své znalosti a dovednosti si žáci rozšiřovali teoreticky 
i prakticky z nejrůznějších oblastí např. základy práva 
(trestní, občanské, pracovně-právní), zdravovědy, prá-
ce sboru hasičů a chování obyvatel za mimořádných 
událostí (evakuační zavazadlo). Seznámili se také s té-
matem primární protidrogové prevence (drogová závis-
lost). Účastníci akce hráli kolektivní hry na téma ,,Můj 
ideální kamarád“. Součástí programu v rámci etické 
výchovy byla i kultura stolování a základy společen-
ského chování. Škola zajistila žákům oběd v restauraci 
Latinka, kde si vše mohli prakticky vyzkoušet. V kaž-
dém tematickém bloku pracovali žáci na výstupních 
materiálech, které jsou součástí projektu. Touto cestou 
děkujeme podniku Státní lesy z oblasti Svitavska za za-
jímavé a přínosné aktivity pro naše žáky v rámci pro-
gramu Lesní pedagogiky, za pohoštění u táboráku a za 
knižní dary z tomboly. Zároveň děkujeme i DDM za 
poskytnuté prostory a částečné zabezpečení programu, 
sboru hasičů a městské policii – oddělení prevence za 
odborné besedy a ukázky z jejich činnosti. Uvedená 
akce měla velký úspěch. Byla přínosná jak pro pedago-
gy, tak i pro žáky, u nichž rozšířila vědomosti a doved-
nosti potřebné pro praktický život.   

Vyučující 2. stupně “od křižovatky“

Novinky ze 
základní školy 
„od kostela“

Ve čtvrtek 6. října jsme se těšili do školy, pro-
tože jsme čekali návštěvu. V rámci Týdne pro 
inkluzi k nám zavítali žáci III. třídy speciální 
školy spolu s paní učitelkou Lenkou Zemano-
vou, abychom se navzájem poznali a prožili 
společně zajímavé dopoledne. Nejprve jsme 
se přenesli do říše zvířat a plnili různé úkoly, 
například poznávali hlasy zvířat, skládali je-
jich obrázky a napodobovali zvířata samotná. 
Po skončení naší třídní ZOO jsme se vydali do 
počítačové učebny, kde jsme se zaujetím spo-
lečně pracovali v různých výukových progra-
mech. Nakonec nás mrzelo, že čas uplynul tak 
rychle a museli jsme se rozloučit. Děkujeme 
dětem i paní učitelce za návštěvu a opět někdy 
na shledanou. 

Žáci III. třídy a třídní učitelka Zdeňka Hošková

Prezentace vědy 
a techniky na gymnáziu

V úterý 27. 9. 2011 představili pedagogové a studen-
ti tří fakult Univerzity Pardubice svůj projekt nazva-
ný „Věda a technika na dvorech škol“. V prostoru za 
budovou školy rozprostřeli své stánky zástupci Fakulty 
chemicko-technologické, Fakulty elektrotechniky a in-
formatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera. Celý den 
se na travnaté ploše vystřídaly všechny třídy gymná-
zia a program zhlédli i žáci 8. a 9. tříd moravskotře-
bovských ZŠ. Účastníkům byly prezentovány zajíma-
vé chemické experimenty, nejoblíbenější aktivitou pro 
žáky byla tvorba alginátových hadů. Další stánek nabí-
zel zajímavosti ze světa elektrotechniky a informačních 
technologií: pneumatická třídící linka barevných karet, 
diskové pole, elektronický inkoust…Žáci se také se-
známili s novinkami z energetického průmyslu a moh-
li postavit svoji pyramidu, jejíž části vznikly výrobou 
nového materiálu připravovaného alkalickou aktivací. 
Všechny aktivity byly doprovázeny zasvěceným výkla-
dem odborníků, kteří ochotně odpovídali na každý do-
taz, protože zájem o prezentaci byl veliký.

Gabriela Kubištová
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Ve spolupráci s Deníkem, městy Svitavy, Litomyšl, Po-
lička, Moravská Třebová, Jevíčko, Bystré a Březová 
nad Svitavou, Brněnec a produkční agenturou ČOK CZ 
je vyhlášen třetí ročník ankety o nejúspěšnější sportovce 
regionu Svitavska, tentokrát za rok 2011. Anketa naváže 
na tu loňskou, která se opět setkala se zájmem sportovní 
veřejnosti a jež vrcholila galavečerem v Tylově domě 
v Poličce. Na stejném místě budou slavnostně vyhlá-
šeny také výsledky druhého ročníku, a to ve čtvrtek 2. 
února 2012.
Co tomu bude předcházet? 
Jednotlivé sportovní subjekty mohou již nyní na adresu 
RSS Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy zasílat 
návrhy na oceněné jednotlivce či družstva. Základní 
podmínkou je, že navržení musí být členy TJ či SK síd-
lící na Svitavsku (s výjimkou kategorie krajánek). V zá-
věru letošního roku RSS zaslané nominace zkompletuje 

a předloží k posouzení odborné komisi, která rozhodne 
o konečných výsledcích. Podobně si svého laureáta pro-
střednictvím hlasovacích kupónů vyberou i čtenáři Svi-
tavského deníku.
Kategorie – s určením pořadí: jednotlivci (muži, dorost, 
žactvo). Bez určení pořadí: kolektivy (muži, dorost, 
žactvo), veteráni, trenéři, handicapovaní, mimořádný 
výkon, krajánek (odchovanec sportovního klubu na 
Svitavsku působící nyní na vyšší úrovni mimo region), 
zvláštní cena Regionálního sdružení sportů a cena čte-
nářů Svitavského deníku. 
Nominace je možná na základě dosažených výsledků 
v soutěžích v roce 2011. 
Vyzýváme všechny oddíly TJ Slovan a sportovní sub-
jekty mimo TJ, aby nejpozději do 15. 12. nahlásily 
VV TJ Slovan nejlepší členy do ankety Sportovec 
2011.

Anketa „Sportovci regionu Svitavska za rok 2011“

Úvodní vítězství 
hokejistů v Litomyšli

Hokejová soutěž ročníku 2011/12 se rozjela 
naplno. Aktualizovaný management HC Slo-
van zapojil do soutěží minimálně 8 týmů. Sa-
mozřejmě, že nejsledovanějšími jsou družstva 
dorostu (v uplynulé sezoně 3. místo), juniorů 
a dospělých, kteří obhajují loňský primát. Sa-
mozřejmě si nemohou klást jiné cíle, než po-
kus o co nejvyšší umístění, příp. obhajobu, byť 
to bude složité. Počet týmů v soutěži se nejen 
zdvojnásobil, ale též  zkvalitnil. Přesto morav-
skotřebovští hokejisté s doplněným kádrem 
vstoupili do soutěže úspěšně.
Muži
HC Litomyšl - HC Slovan 2 : 5 (0:1, 0:2, 2:2) 
HC Slovan - ZH Pardubice 3 : 2 (1:1, 1:0, 1:1) 
Junioři
HC Polička - HC Slovan 1 : 3
Dorost
HC Skuteč - HC Slovan 0 : 3
Starší žáci
HC Slovan - HC Choceň 6 : 9
Mladší žáci
HC Slovan - HC Choceň 5 : 8
Pravidelné informace o hokejovém dění na-
leznete na www.hcslovan.com, případně 
www.hokejpu.cz

Mezinárodní mistrovství v branném víceboji mládeže
Děti ze střeleckého klubu mládeže BTS při DDM 
v Moravské Třebové se zúčastnily 1. 10. 2011 mistrov-
ství v branném víceboji mládeže v Prudké u Tišnova. 
Závodilo 20 tříčlenných družstev z České a Slovenské 
republiky. Vezli jsme s sebou již zkušené přeborníky, 

ale i děti z loňských začátečníků. A byli jsme úspěšní: 
v kategorii „A“ 99 a mladší získali 3. místo Michaela 
Přidalová, Lukáš Brdíčko a Ondřej Vágner. V katego-
rii B 98-96 byli na 3. místě Iva Šedá, František Přidal 
a Martin Lipavský. Ostatní tři naše družstva se umístila 
ve svých kategoriích na čtvrtých pozicích. Za skvělou 
reprezentaci Moravské Třebové všem dětem děkuji. 

Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

Volejbalové okénko
Bude nová sezóně stejně úspěšná jako ta poslední?
Zatímco ženy-volejbalistky právě ukončily první polovi-
nu nového soutěžního ročníku, ostatní kategorie sezonu 
právě zahájily. Volejbalistky v kategorii kadetek a juni-
orek zahájily sezonu účastí v kvalifikaci nového ročníku 
Českého poháru. Pořadatelství se zhostil oddíl TJ Sla-
via Hradec Králové za účasti 26 týmů z celé ČR. Složitý 
systém k. o. eliminoval postupně slabší týmy, třebovská 
děvčata nakonec skončila v první osmičce, což je zcela 
zřetelný úspěch. Tým tvořily: Bára Richtrmocová, Dana 
Černá, Mája Piňosová, Markétka Přikrylová, Mirka Na-
vrátilová, Danča Mašková, Marta Školařová, Žaneta Še-
brlová a Verča Adamová. Krajskou soutěž Juniorek za-
hájila děvčata v neděli 16. října na půdě České Třebové. 
Výsledky budeme průběžně zveřejňovat.
Kadetky vstoupily do kolotoče l. ligy prvního říjnové-
ho dne dvojnásobným vítězstvím v České Třebové (bez 
ztráty setu), když měly po celou dobu zápas pod kontro-
lou. Snadné vítězství ovšem nepomohlo následně v sou-
boji s loňských vítězem Sokolem Šternberk. Soupeř tře-
bovské volejbalistky předčil dvakrát jednoznačně ve hře 
z hlavního kůlu a na servisu. 
Starší žákyně se naopak odpovědně připravovaly na kva-
lifikace do Českého poháru žákyň pro rok 2011/2012, jež 
se uskutečnila třetí říjnový víkend za účasti 48 družstev 
z ČR, rozdělených do dvou skupin. Kvalifikace v Če-
chách se uskutečnila v Litvínově (pro Čechy) a v Bílovci 
(pro Moravu). Z kvalifikace postoupí celkem 32 družstev 
do dalších kol ČP. Legitimní krajskou soutěž pak zahájil 
tým starších žákyň 9. října 2011 vítězstvím v Litomyšli 
3:0 a posléze i nad TJ Lanškroun 3:1, byť k výkonu druž-
stva mají trenéři spoustu výhrad (hlavně je do kvalifikace 
poháru hodně co zlepšovat).
Mladší žákyně zahájily krajskou soutěž nejdříve (v po-
lovině září) a mají zatím za sebou 4 kola této soutěže; na 
výsledcích i výkonu je zřejmé, že zkušenosti a body ze 
šestkového volejbalu sbírají jen zvolna.
Podrobnější informace naleznete na oficiálních strán-
kách volejbalového svazu, kde má své místo i Moravská 
Třebová, včetně soupisek jednotlivých týmů. Poháry: 
http://www.cvf.cz/?rubrika=277. Soutěže: http://www.
cvf.cz/souteze.php.

Richard Adam, Hana Vávrová

Míčový pětiboj opět nejlépe 
zvládla dvojice Podhorný-Valsa
Firemní sport ve městě představují již déle než 10 let 
zejména aktivity Kössa (lyžařský sprint, florbal, mí-
čové víceboje). Letošní ročník míčového pětiboje se 
uskutečnil již po třinácté, a to hned s několika změ-
nami. Aktéři (dvojčlenné týmy) se museli postupně 
prokousat soutěžemi v tenise na antuce, stolním tenise 
(nahradil dřívější florbal), nohejbalu, volejbalu a bas-
ketbalu, resp. střelbě na koš (nahradil dřívější zdrcující 
squash či badminton). V každé disciplíně získala sou-
těžní dvojice počet bodů podle umístění (1-10), jejich 
součet stanovil poté celkové pořadí. „Volnější závěr 
přišel po dvanáctihodinovém maratónu vhod, únava 
byla značná,“ shodla se většina startujících. Nejlépe se 
vedlo dvojici z týmu Sigma (Podhorný L.-Valsa P.). Ti 
dokázali nasbírat nejvíce výher v dílčích disciplínách 
a tím získat prvenství, což nebylo nikterak jednoduché. 
Nicméně, nikdo nelitoval svého úsilí a celodenní dři-
ny. Byl to den plný sportu a zajímavé podívané. Každý 
tým vynikal v něčem jiném - jednou propadl, vzápětí se 
dostal na piedestal; právě ta všestrannost byla nakonec 
rozhodující. Po první disciplíně vedla dvojice Šmeral-
König st., poté se dopředu propracovávali stále výraz-
něji dvojnásobní vítězové, aby zakončili svůj „šťastný 
hattrick“. Soutěžili bývalí i současní sportovci různých 
odvětví a věku, překonávali své hranice a hlavně vlastní 
pohodlnost. Rozhodně nebyla nouze ani o zábavu, která 
okořenila celodenní interesantní akci.

Olympiáda Pardubické kraje 
pokračovala fotbalem

Soutěžemi v dalších sportech pokračoval letošní roč-
ník Olympiády Pardubického kraje. Připomínáme, že 
loňské vyhodnocení proběhlo v Moravské Třebové, ne-
boť zdejší atleti výrazně přispěli k vítězství svitavského 
okresu. Tradiční soutěž „Pohár Josefa Masopusta“ se 
odehrála letos  jako součást Olympiády PK. Naše měs-
to vidělo tím pádem krajské finále fotbalových soutěží. 
V něm se střetla družstva okresních vítězů v soutěži, 
a to Chrudim, Moravská Třebová (STŠ MO M. Třebo-
vá), Letohrad a Pardubice. 10. říjen 2011 byl dnem ko-
nečného rozhodnutí. V semifinálových bojích se střetly 
dvojice M. Třebová–Letohrad (0:5) a Pardubice–Chru-
dim (1:3). O konečném pořadí letošního ročníku Olym-
piády Pardubického kraje pak rozhodovaly další duely. 
Pořadatelství se s přehledem zhostilo RSS Svitavy, TJ 
Slovan M. Třebová a SKP Slovan, které dalo k dis-
pozici perfektně připravené dvě hrací plochy. Pořadí: 
1. Chrudim, 2. Letohrad, 3. Pardubice, 4. M. Třebová.

Šakalí hněv znovu na scéně 
sálového fotbalu 

Blíží se konec fotbalových soutěží a s ním i začátek ha-
lových sportů. Jedním z nich je i sálový fotbal-futsal. 
Po loňské premiérové a úspěšné sezoně se do výcho-
dočeské krajské soutěže – 1. ligy znovu přihlásil celek 
z Moravské Třebové – Šakalí hněv, jenž se probojoval 
do finálové čtyřky a o pouhý bod mu utekly stupně ví-
tězů. První turnaj sezony začne v polovině listopadu. 
V soutěži je přihlášeno několik nových týmů, pro naše 
hráče naprosto neznámých (Družba Vysoké Mýto, AV 
Škoda Hradec Králové). I přesto vstupuje celek z M. 
Třebové do nové sezony s respektem, avšak s cíli ne-
skromnými. „Hned první sezonu jsme si dokázali 
v soutěži vybudovat dobré jméno především svými vý-
sledky a skvělou podporou našich fanoušků. Chceme se 
opět porvat o přední příčky tabulky, zdokonalit naši hru 
a hodně potrápit favority,“ sdělil člen týmu Pavel Ně-
mec. Guru šakalů, Karel Kukol ml., dodal, že tým dozná 
určitých změn ve složení, jelikož se zranila brankářská 
opora L. Vykydal. „Nabízela se varianta s univerzálem 
Š. Gallikem v bráně, ovšem přijít tak o nejlepšího střel-
ce soutěže by bylo nelogické. Jednáme tudíž o příchodu 
adekvátní náhrady a v dohlednu je i výrazné posílení do 
pole,“ naznačil možné zařazení kunčického špílmachra 
J. Spálenského a brankáře L. Crhy do sestavy. Futsalis-
té začali s přípravou na nový ročník. Od října již trénují 
každé pondělí, což při vytíženosti hráčů v mistrovských 
fotbalových soutěží není zrovna snadné, ale dostačují-
cí. V létě se nadto Šakalí hněv zúčastnil turnaje v malé 
kopané v Křenově, kde po výborných výkonech obsadil 
třetí místo. Věřme, že vstup do druhého ročníku VčKFL 
se týmu z Moravské Třebové vydaří a opět zanechá na 
mapě futsalu výraznou stopu.
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

9. 11. Listopadové přátelské posezení v klubov-
ně odboru KČT od 18:00 hod. Upřesnění programu 
na měsíc prosinec a příprava plánu činnosti na rok 
2012. 
12. 11. Výletová večerní hra pro děti „Bojíte se 
strašidel?“. Sraz u obřadní síně na Křížovém vr-
chu. Postupný odchod skupin účastníků na okružní 
trasu od 17:00 do 20:00 hod. Startovné 20 Kč. Za-
jišťuje M. Paděra.
20. 11. Pěší výlet „K Holubí studánce“ po trase 
z Jevíčka přes Vísku a Pacov do Mor. Třebové. Dél-
ka cca 18 km. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6:40 
hod. Odjezd vlakem v 6:53 hod. Svačinu a buřt na 
opékání s sebou. Vede L. Weinlich.
26. 11. Pěší výlet zejména pro děti s rodiči „Za čer-
tovským perníkem“ na trase z Mor. Třebové do 
Městečka Trnávky. Sraz zájemců o společný od-
chod v 10:00 hod. u Písku. Rodiče s dětmi mohou 
volit přesun na hrad Cimburk individuálně. Setkání 
u čertů na hradě Cimburku od 13:00 do 15:00 hod. 
Návrat zpět odpoledne autobusem v 15:18 hod. 
nebo vlakem v 16:30 hod. Zajišťuje M. Paděra.
V měsíci listopadu budou v případě příznivého po-
časí každou středu uskutečňované vycházky do oko-
lí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00 hod. u autobus. 
nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internet. stránce odboru www.kctmt.webnode.cz.

Fotbalisté si vedou stále zdatně
Cíl pro sezonu byl jednoznačný - udržet pracně na-
bytou příslušnost v krajském přeboru. Po polovině 
podzimní části je situace potěšitelná. „Áčko“ přes 
potíže s kádrem (zranění) se pohybuje nečekaně, 
leč zaslouženě, ve vyšších patrech tabulky. Rezerva 
„béčko“ dosud neprohrála. Dalším moravskotřebov-
ským družstvům se naopak příliš nedaří.
Kaleidoskop výsledků
Krajský přebor (A muži)
Průběžné pořadí: 6. místo - 18 bodů
B muži OP Svitavska
Průběžné pořadí: 1. místo - 26 bodů
III. třída Svitavska C muži
Průběžné pořadí: 14. místo - 5 bodů

Vč přebor (mezikraj-
ský) dorost
Průběžné pořadí: 12. mís-
to - 6 bodů
Okresní přebor (mladší 
dorost)
Průběžné pořadí: 4. místo 
- 13 bodů
Krajský přebor (žáci 
starší, mladší)
Průběžné pořadí žáci star-
ší: 11. místo - 9 bodů
Průběžné pořadí žáci 
mladší: 10. místo - 8 bodů

Svitavští cyklisté ovládli cyklomanskou časovku

Volejbalistky mají dobře 
rozehranou soutěž 

Třebovské ženy „drží štafetu“ volejbalového sportu 
od r. 2002, kdy skončila aktivní činnost mužů, od té 
doby hrají krajské soutěže pouze ženské kategorie 
(ženy, dívky - žákyně, kadetky, juniorky) a dlužno 
podotknout, že všechny týmy jsou dlouhodobě vi-
ditelné na volejbalové „mapě“ tohoto sportu v ČR. 
V loňském roce postoupil ženský tým do KP I. třídy, 
v němž skončil třetí. Také letos si vedou ženy koučo-
vané duem Dáša Netolická a Eva Šařecová velmi zdat-
ně. V polovině soutěže jim patří ve skupině PA-Z-2A 
4. místo, přičemž mají na jaře velké ambice zopako-
vat minimálně loňské umístění. Čtrnáctikolový mara-
tón podzimní části soutěže 2011-2012 ženy zvládly se 
ctí, byť jejich kádr provázely mnohé problémy. Přesto 
s většinou svých soupeřek sehrály vyrovnanou partii 
(nestačily jen na Litomyšl B a Letovice). 

Listopadová sportovní pozvánka 
Fotbal
  5. 11. 10:00 C muži - Radiměř
 14:00 A dorost - Slavia Hradec Králové
12. 11. 14:00 A dorost - Letohrad

Hokej
Dospělí
  6. 11. 18:30 HC Slovan - HC Choceň
13. 11. 17:00 HC Slovan - TJ Lanškroun
20. 11. 17:00 HC Slovan - HC Litomyšl
30. 11. 19:00 HC Slovan - HC Polička
  7. 12. 19:00 HC Slovan - HC Světlá
Junioři
HC Slovan – HC Chotěboř (5. 11./17:00); HC Slo-
van – HC Polička (19. 11./17:00); HC Slovan – HC 
HC Skuteč (2. 12./20:00)
Dorost
HC Slovan - HC Chrudim (4. 10./20:00); HC Slo-
van – HC Skuteč (17. 11./20:00); HC Slovan – HC 
Choceň (25. 11./20:00); HC Slova n – HC Polička 
(3. 12./17:00)

Předposledního podniku moravskotřebovského seri-
álu Cykloman se zúčastnilo 85 závodníků. Ačkoli ve 
většině kategorií došlo k zásadnímu rozuzlení celko-
vého pořadí v předstihu, tak bylo jen málo těch, kteří 
si předposlední závod z celoročního seriálu Cykloman 
Haibike Cup nechali ujít. Už z principu setkání se svý-
mi sportovními přáteli či z potřeby doplnit účast na 
sedm podniků, což zajišťuje možnost získat, bez ohle-
du na pořadí, hlavní cenu kolo Haibike. Pravda, někte-
ří favorité chyběli pro nemoc (Rotter), nebo ti, jejichž 
případný bodový zisk by již nic neřešil (Boštík). Tak-
to mohli v silniční časovce vyniknout jiní. A dlužno 
podotknout, že svitavští cyklisté tak udělali naprosto 
s přehledem. „To ovšem není nic překvapivého, Svi-
tavy jsou plné časovkářů,“ uvedl v cíli Dušan Orálek, 
jemuž se závod podle představ nevydařil, nicméně on 
se pro celkové vítězství už nemusel ani zúčastnit. Po-
časí cyklisty doslova podvedlo. Teplota jen kolem šesti 
stupňů a déšť. Každý účastník z osmi věkových kate-
gorií se vydal na trasu v minutových intervalech a bo-
joval osamoceně proti chronometru. Pořadatelé kvůli 
opravám silnice v Linharticích operativně modifiko-
vali trať. Start byl tentokráte pod kopcem Hamperk, 
cíl při návratu na samotném jeho vrcholu. Jestliže se 
trasa asi o dva kilometry zkrátila (20 km) a cyklisté 
dorazili na obrátku v Chornicích rychleji, tak zpáteční 
cesta byla hodně krutá. Tím, kdo se dokázal nejlépe 

vypořádat s podmínkami, byl trojnásobný vítěz Pavel 
Kuda ze Svitav. „Jelo se hrozně, vůbec nebylo cyklis-
tické počasí a ten závěrečný výjezd do kopce, byť je 
to současný trend, byl skoro zničující,“ prozradil svi-
tavský cyklista po dojezdu. Poslední podnik v rámci 
letošního seriálu Cykloman Haibike 2011 je na pořadu 
v sobotu 22. října a jako tradičně jím bude těžká jízda 
do strmého vrchu. 
Doprovodného Cyklománku se zúčastnila čtyřicítka 
zanícených mladých cyklistů. Na kilometrové trati 
překonali pohodlnost, radost z úspěchu jim zářila z očí 
při vyhlášení.
Výsledky Cyklománka najdete na www.cykloman.cz.

Otevírací doba restaurace 
Pukárna na zimním stadionu:
Pondělí až neděle  16:00–22:00 hod.
Sobota a neděle     dle rozpisu zápasů 

Pravidelné informace o hokejovém dění naleznete 
na www.hcslovan.com, www.hokejpu.cz

Cyklistika 
6. 11. 19:00 závěrečný Galavečer s vyhlášením vý-
sledků seriálu. (sál Na Písku; Bowling Stupka). Po-
drobnější informace na www.cykloman.cz

Volejbal viz. www.cvf.cz (včetně výsledků)

Stolní tenis
5. 11. 9:00   TJ Slovan M.Třebová - Lokomotiva 

Pardubice B
13:30  TJ Slovan M.Třebová - Tesla Pardubice A

Vyzýváme všechny oddíly TJ Slovan a spor-
tovní subjekty mimo TJ, aby nejpozději do 
15. 12. nahlásily VV TJ Slovan nejlepší členy 
do ankety Sportovec 2011.


