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Na snížení kriminality ze všech sil spolupracují strážníci i PČR.  
Vedení města slíbilo občanům nápravu v praktických věcech

Na restaurování historického nástroje má zásluhu město i stát

Drogová kriminalita, preventivní práce v pro-
blematice majetkové trestné činnosti jako jsou 
krádeže a vloupání zejména do soukromých ob-
jektů, dopravní situace ve městě – to byla témata 
z oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku zazna-
menaná v diskusi na pátém setkání vedení měs-
ta s veřejností. Konalo se 18. listopadu v muzeu 
a sešly se na něm tři desítky lidí. 

Kriminalita roste, ale odhalujeme
V oblasti kriminality se podle sdělení zástupky-
ně Policie ČR Svitavy Anny Štegnerové, která 
se besedy s vedením zúčastnila 
spolu s velitelem Městské poli-
cie Moravská Třebová Karlem 
Bláhou, na Moravskotřebovsku 
v roce 2014 objevují případy dro-
gové trestné činnosti týkají se 
také školních dětí. Na dotaz z pu-
blika jak zástupkyně policie, tak 
radní města Hana Horská odpově-
děly, že přímo ve školách neustále 
probíhá preventivní péče, nicmé-
ně chybí dostatečná motivace dětí 
ze sociálně slabých rodin, stejně 
jako peníze na rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit či zařízení 
pro nejohroženější skupiny mlá-
deže. Drogová trestná činnost 
roste jak ve městě, tak v celém 
regionu,  typy trestné činnosti 
v této oblasti navíc získávají na 
nebezpečnosti zařazením produk-
ce nejen lehké drogy, za niž je 
považována marihuana. Policisté 
letos zajistili tři varny pervitinu. 
Pachatelé této trestné činnosti navíc spadají i do 
kategorie majetkových trestných činů, když se 
dopouštějí  i vloupání do soukromých objektů, či 
krádeží.  Zajímavým faktem je, že v nejbližším 
regionu se trestná činnost ve zmiňovaných sfé-
rách netýká na rozdíl od jiných částí republiky 
cizinců. Stálým kladem práce policistů i strážní-
ků na Moravskotřebovsku je stav objasněnosti 

trestné činnosti, který se svými 62 % patří k ce-
lorepublikové špici.
Dotazy z publika zazněly v oblasti kriminality 
na téma vloupání do soukromých objektů mno-
žící se zejména v centru města a v části města 
Boršov.  Zde dle sdělení MP stálá kontrola pro-
bíhá, v létě se konala akce zaměřená na moni-
toring oblasti. Důležité je hlásit krádeže, což se 
ne vždycky děje. Jsou-li zdroje kriminality ote-
vřené herny a bary, pak MěP hledá cesty, jak do-
hodnout s provozovateli,  aby si hlídali zavírací 
doby. Podle velitele MěP Karla Bláhy strážní-

kům výrazně vyšla vstříc nová městská vyhláš-
ka zamezující konzumaci alkoholu na veřejném 
prostranství, která podporuje jejich dozorovou 
činnost.

Změny v dopravním značení
Zájem veřejnosti se týká také dopravní bezpeč-
nosti a s ní souvisejícího dopravního značení ve 

Nejlepšího studenta z každého ročníku vybralo Gymnázium Moravská Třebová 
dle jeho studijních výsledků, ale i přístupu ke kolektivu, ke studiu a k životu vůbec. 
Při slavnostním přijetí na radnici 21. listopadu 2014 ocenili schopnosti každého 
z nich jak zástupci vedení školy, tak města.                                Foto: Irena Štaffová

Pokračování na straně 2

Od roku 2010 se město Moravská Třebová an-
gažuje ve významném projektu restaurování 
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 
Kostelním náměstí. Slavnostní předání historic-
ky cenného nástroje se konalo v sobotu 22. listo-
padu 2014 ve svátečním prostředí kostela. Pro-
vázeno bylo slavnostní mší svatou a koncertem 
předního českého varhaníka Pavla Černého. 
Znovuoživení úžasného nástroje bylo metou 
mnoha třebovských věřících, stejně jako kul-

turních či historiemilovných lidí. Pomoc ve fi-
nančně nákladné akci hledal Nadační fond pro 
chrámové varhany na několika místech. Mezi 
donátory se objevily jak soukromé subjekty, 
tak církevní instituce a organizace. Nemalé pro-
středky na obnovu třebovských varhan věnoval 
i stát a samo město Moravská Třebová. Počína-
je rokem 2010, kdy přispělo ze svého rozpoč-
tu stotisícovou částkou, opakovaně na projekt 
restaurování nástroje uvolnilo zastupitelstvo 

z městských peněz po stejné částce v letech 2011 
a 2012. V roce minulém dostal nadační fond 
od města dvě stě tisíc korun. Finance od státu 
byly dislokovány z ministerstva kultury v rám-
ci vypsaných dotačních programů regenerace 
městských památkových rezervací a zón: v roce 
2011 to bylo 500 tisíc korun, v roce 2012  přišlo 
z ministerstva kultury 969 000 Kč, v roce 2013 
projekt varhany obdržel 502 tisíce korun a v le-
tošním roce 363 000 Kč.       Dagmar Zouharová

městě.  Po městě sice nechodí příslušníci PČR, 
kteří by hlídali rychlost, strážníci MěP však ri-
zikové úseky procházejí, v dopoledních a odpo-
ledních hodinách měří rychlost. V listopadu se 
strážníci zaměřili na ulice Olomoucká, Lanš-
krounská, Svitavská, kde padaly i „odměny“ 
za přestupky zejména proti povolené rychlosti. 
MěP může dát blokovou pokutu podle počtu km 
překročení rychlosti, nad 20 km je věc předána 
do správního řízení. 
Jiná část otázky se týká dopravního značení ze-
jména v oblasti sídliště Západní. Už vjezd do 

související lokality ze Svitav-
ské ulice na Školní je dle obča-
nů problém pro orientaci řidiče 
v dopravních poměrech této 
části města. Podle informací 
městské policie se zde chystá 
doplnění vodorovného značení 
přednosti v jízdě, stejně jako 
úprava svislých značek.

Problematičtí nezaměstnaní
Trestná činnost, či přestupky 
v oblasti majetkové většinou 
mají své specifické znaky, kam 
patří především typ pachatelů. 
Policisté účastníkům besedy 
potvrdili, že i u nás je mezi pa-
chateli těchto skutků převažují-
cí procento lidí bez zaměstnání 
a sociálních návyků. Mezi nimi 
se verbují zloději, kteří potřebu-
jí zajištění své existence jinak, 
než prací, minimálně drobnými 
krádežemi  v obchodech.

Mostek a boršovská hlavní
Mezi dalšími poznámkami účastníků listopado-
vého setkání veřejnosti s vedením města zazně-
la otázka havarijního stavu znepřístupněného 
mostku v ulici Horní. Bohužel v rozpočtu města 
dlouhodobě nejsou prostředky na obnovu, i když 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 2014 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 393 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Moravské 
Třebové hlášeno 104 cizinců s povolením 
k trvalému pobytu na území České repub-
liky. Celkem je tedy v Moravské Třebové 
evidováno k 31. 10. 2014 na trvalém po-
bytu 10 497 občanů.                          (zr)

Změna podmínek pro kácení stromů 

Nasazení modulu Pokladny programu IRAP firmy CCA Group a.s. 
na pracoviště přepážek OIC - občanského informačního centra

Od počátku listopadu došlo ke změně vyhlášky 
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení. Hlavní změnou pro majitele po-
zemků je, že nebudou moci kácet všechny dřevi-
ny rostoucí v oplocených zahradách u bytových 
nebo rodinných domů, jak tomu bylo doposud. 
Nyní je možné kácet bez povolení orgánu ochra-
ny přírody pouze ovocné dřeviny, a to bez ohledu 
na jejich rozměry, ovšem ne všude. Současně se 
totiž původně uvedená definice zahrady v novele 
vyhlášky ruší a nově se zavádí, že není třeba po-
volení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na 
pozemcích v zastavěném území vedených v ka-
tastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku zeleň (tyto pojmy 
jsou vymezeny stavebním zákonem resp. kata-
strální vyhláškou a pro každý konkrétní případ 
jsou jednoznačně identifikovatelné v územním 
plánu obce resp. v katastru nemovitostí). To zna-
mená, že v současné době si mohou majitelé po-
zemku kácet ovocné dřeviny bez patřičného po-
volení například i v zahradách v zahrádkářských 
koloniích. Ale pozor, než se pustíte do kácení, 
nezapomeňte si zjistit, na jakém druhu pozem-

Dne 18.11.2014 byl nasazen na OIC nový elek-
tronický modul Pokladny programu pro účet-
nictví. Pro občana to nebude znamenat výrazné 
zkrácení doby pro vyřízení požadavku, ale pro 
další práci při zpracování pokladen přímo na 
přepážce OIC znamená nasazení modulu úsporu 

ku váš ovocný strom roste (zjistíte to např. na 
webových stránkách katastru nemovitostí http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/). Pro příklad - většina 
pozemku v zahrádkářské kolonii u Boršovského 
rybníka nemá pozemky v katastru nemovitostí 
vedeny jako zahrada, ale jako orná půda, trvalý 
travní porost či ostatní plocha se způsobem vy-
užití neplodná půda. V tomto případě je i nadále 
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Za 
ovocné dřeviny se považují broskvoň, hrušeň, 
jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský 
(sladkoplodý), kdouloň, líska obecná, mandloň 
obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, 
slivoň, třešeň a višeň, maliník, angrešt, rybíz. 
Možnost kácet stromy na svém pozemku bez po-
volení orgánu ochrany přírody, které mají obvod 
kmene do 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad 
zemí, příp. pro souvislé keřové porosty do cel-
kové plochy 40 m2, zůstává i nadále. To neplatí, 
pokud strom je součástí území s ochranou, nebo 
stromořadí, v tomto případě je nutné si o povo-
lení žádat vždy. Také připomínáme, že kácení 
stromů by mělo probíhat v období vegetačního 
klidu, tj. v našich podmínkách od 1. listopadu do 
31. března.                      Odbor životního prostředí

v čase. Využívání modulu má vazbu i na práci 
jiných odborů městského úřadu. odboru finanč-
nímu přinese lepší komfort při práci s doklady 
a jejich vyhledáváním, odbor majetku města 
a komunálního hospodářství bude dostávat pře-
hlednější výstupy z pokladen pro další zpraco-

Dokončení ze strany 1

Informace z odboru
V rámci sociální práce se pracovnicím MěÚ Mo-
ravská Třebová, odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví, podařilo ve spolupráci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením ČR získat počí-
tač pro klienta se zdravotním postižením. Ta ho 
poskytla formou daru. Počítač bude sloužit zdra-
votně postiženému jako prostředek k aktivnímu 
zapojení do běžného života, seberealizaci, k so-
ciální integraci, při vzdělávání a hledání zaměst-
nání. Máme také dobrou zkušenost s využíváním 
příspěvků od nadací zabývajícími se charitativní 
činností.                            Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci 

vání v rámci agendy odpadového hospodářství. 
Provozní náklady na 1 vypsaný doklad budou 
o zhruba 1 korunu nižší.                                    (zr)

podle místostarosty Václava Mačáta je oprava už 
dlouho v zásobníku projektů Výboru pro strate-
gický rozvoj města: „Několikrát byla do rozpoč-
tu navržena, protože by si však vyžádala možná 
až dva miliony korun, akce je vyhodnocována 
jako neprioritní,“ uvedl místostarosta s tím, že 
aktuálně se bude vedení zabývat spíše demolicí 
tohoto nefunkčního přemostění Třebůvky.
Na základě podnětu z pléna bude město ve spo-
lupráci s Technickými službami urychleně ře-
šit způsob značení cesty z centra k veřejným 
toaletám. Ty zatím fungují u budovy zrušené 
městské tržnice,  a jejich obnova souvisí s pro-
jektem regenerace celého prostoru tržnice, 
o němž přineseme informace v lednovém zpra-
vodaji.

Zastupitelé staronově bez účasti
Zájem veřejnosti o setkání s představiteli města 
od počátku tradice besed v roce 2011 stoupá, 
o čemž svědčí i zatím nejvyšší účast a přede-
vším spektrum dotazů, stejně jako atmosféra 
v sále a kultura vzájemné komunikace. V tra-
dičním duchu se nese též zájem staronově 
i nově zvolených zastupitelů, z nichž osobní 
pozvání starosty a možnosti setkat se s obyva-
teli svého města a osobně vyslechnout, co je 
trápí a v čem by jim mohli svou prací pomo-
ci, využila pouze zástupkyně třebovského SN 
Daniela Blahová. Veřejnost se tak prozatím 
neměla příležitost dozvědět například slíbený 
recept ODS „[cit] na to jak postupovat aby se 
občané cítili ve městě bezpečněji“ zanesený ve 

volebním programu moravskotřebovské orga-
nizace. „Jak účinně zamezit, aby v centru měs-
ta eskaloval drogový byznys včetně všech jeho 
doprovodných jevů, což ODS dle svého voleb-
ního programu dokáže, bychom se rádi dozvě-
děli my, stejně jako zástupci policejních složek, 
a jsem přesvědčen, že především sami přítomní 
občané,“ komentuje absenci pozvaných zastu-
pitelů místostarosta Václav Mačát.

Dagmar Zouharová

Postřehy z diskuse:
Občanské soužití, společnost: 
 - město je plné lidí, kteří nemají práci, žijí z dá-

vek a jeho prostředí podle toho vypadá 
 - otázka náplně volného času mládeže. Pro-

blém: všechno, co se udělá, stojí peníze, 
jichž ve veřejném rozpočtu není nikdy dost. 
Fenomén MT: kulturní a společenské akce 
jsou navštěvovány stále stejnými lidmi, není 
motivace pro výměnu společensky negativní 
činnosti za aktivity nabízené či podporované 
městem

Knížecí louka – úklid, údržba mobiliáře, ná-
vštěvní řád:
 - námět veřejnosti na zřízení koutku pro děti, 

paralelní dráha pro děti na přibližovadlech – 
plocha je však v záplavové zóně, herní prvky 
jsou problém, veškerá zařízení zde musí být 
mobilní, nesmí být nic, co by změnilo odto-
kové poměry při záplavách. Reakce vedení: 
dráhu přidat lze, areál KL má velký potenciál 
pro další aktivity, podle financí se bude pokra-
čovat v rozvoji možností pro aktivity na ploše

 - přístupová cesta od ISŠ, propojení z Brněnské 
odkud se na plochu drah nosí bláto a nečisto-
ty: není majetek města, proto na ní nelze dělat 
úpravy zpevnění komunikace

 - chybí osvětlení,  vedení  bude hledat finanční 
zdroje, navíc dává návrh na pořízení kamery 
v rozpočtu 2015

 - vyústění cyklostezky u autoškoly – problém 
nástup z „parkoviště“ u kontejnerů na separo-
vaný odpad – komunikace ve správě kraje, je 
možné jednání  třeba  o přechodu pro chodce

Boršov – oprava povrchu průjezdní komunika-
ce, související  i s výměnou vodovodu (zajišťu-
je Dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovsko): město vede jednání s kra-
jem, odhad 50 milionů, příslib část do rozpočtu 
PuK v roce 2015, určitě v roce 2016.        (daz)

Sdělení odboru 
životního prostředí
V rámci záměru snížení počtu divokých 
holubů na území města Vás žádáme 
o spolupráci při zjišťování jejich sta-
novišť (zejména hnízdiště a nocoviště 
v půdních prostorách). Případný výskyt 
holubů proto prosím nahlaste na Městský 
úřad Moravská Třebová, Alena Žváto-
rová, Odbor životního prostředí, telefon 
461 353 045.                                        (zr)
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Napsali o nás: Svitavský deník 20. listopadu 2014 – z tiskové konference města

Nakupují na burze a ušetří
Moravská Třebová za nákup elektřiny a zemního 
plynu pro příští rok ušetří víc jak milion tři sta 
tisíc korun. Město se už několik let snaží ušetřit, 
a to i na nákupu energií. „Nejdříve jsme zkoušeli 
výběrovým řízením vybrat přímo dodavatelskou 
firmu, poté elektronickou aukci. Po předchozích 
zkušenostech i na základě zkušeností měst v re-
publice jsme v letošním roce přistoupili k náku-
pu na kladenské komoditní burze,“ informovala 
vedoucí moravskotřebovského odboru majetku 
Viera Mazalová. Protože na burze mohou obcho-
dovat pouze osoby, které mají patřičná oprávně-
ní, vybrali dohodce. Ve výběrovém řízení vybra-
li firmu, která nabídla nejnižší cenu. 
Moravská Třebová nakoupila za velmi výhodné 
ceny. „Zejména u plynu jsme se dostali na velice 
příznivé ceny, což nám pomůže snížit náklady,“ 
uvedla Viera Mazalová. Výhodné dodávky ener-

gií, tedy elektřiny a zemního plynu, jsou zajiště-
né pro objekty města, pro základní školy a škol-
ky, knihovnu, zařízení sociálních služeb, kulturní 
objekty i technické služby. „Podle propočtů fir-
my, která nákup zajišťuje, bychom měli příští rok 
ušetřit 1,3 milionu korun nákladů předchozího 
roku,“ poznamenala Viera Mazalová.
Vedení města je s komoditní burzou spoko-
jené. „Výsledky jsou pravděpodobně dosud 
nejefektivnější v historii různých způsobů 
výběrových řízení,“ konstatoval starosta 
Moravské Třebové Miloš Izák. Podle Vie-
ry Mazalové je komoditní burza moderním 
a hlavně transparentním způsobem. „Dohad-
ců je omezený počet. Na burzu nemůže vstou-
pit a nakupovat kdokoliv,“ dodala vedoucí 
moravskotřebovského odboru majetku. 

Květa Korbářová
Centrum pro mladé 

najde brzy nové útočiště
Dokončovací práce absolvuje architektonicky 
významný, ale léta plně nevyužitý objekt v cen-
tru Moravské Třebové. Do bývalé renesanční 
Latinské školy se bude co nevidět stěhovat Cen-
trum volného času orientující se především na 
práci s romskou mládeží a poradenskou činnost. 
V listopadu se malovalo a čekalo na zřízení ply-
nové přípojky, v celém objektu jsou nově zřízeny 
elektrické rozvody, rozvody topení, což zname-
ná komplexní rekonstrukci stávajících prostor. 
Stěhování CVČ je v plánu co nejdříve. Centrum 
volného času bude mít přitom k dispozici první 
poschodí, místnosti v přízemí jsou zatím prázd-
né, přestože město před časem oslovilo místní 
spolky a organizace pro návrhy na využití atrak-
tivních historických prostor. Stěhování CVČ 
souvisí s nutností předat městu budovu v Ko-
menského ulici, neboť od prosince do března je 
v plánu její bourání. Po vyčištění prostoru zde 
nastane budování parkoviště pro zákazníky roze-
stavěného obchodního centra (místo vyhořelého 
hotelu Morava). Město dostalo od majitele bu-
doucího nákupního zařízení zaplaceny 4 miliony 
za dlouhodobý pronájem parkovací plochy na 
dvacet let. Po dobudování parkoviště majitel po-
čítá s dostavbou a otevřením centra – potraviny, 
ubytovací kapacity, modní zboží.                (daz)

Bílá pastelka - 
poděkování

Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR Česká Třebová, touto ces-
tou děkuje studentům Gymnázia Morav-
ská Třebová, za aktivní pomoc při sbírce 
Bílá pastelka, která se konala 15. října. Ve 
Vašem městě se studentům školy podařilo 
prodat pastelky za 6.856 Kč. Celkový vý-
těžek sbírky činí 1,775.878 Kč. Děkujeme 
všem příznivcům, kteří nás podpořili za-
koupením bílé pastelky, která symbolizuje 
zrakové postižení.

SONS ČR Česká Třebová

UPOZORNĚNÍ – VÝZVA 
Prosíme domácnosti či jednotlivé občany, kterým nebude do schránek do 3. dne v měsíci 
distribuován Moravskotřebovský zpravodaj, aby se obraceli s oznámením této skutečnosti 
na sekretariát starosty města, TGM 29, 1. patro naproti schodům, popřípadě e-mailem na 
adresu njakoubkova@mtrebova.cz.

Úspěch Adama Weinlicha 
v mezinárodní soutěži

Mezinárodní kolo sou-
těže Mladý Demosthe-
nes proběhlo dne 
30. října 2014 v Praze. 
Nominováni byli nej-
lepší účastníci národ-
ního kola ČR a zástup-
ci Slovenské republiky. 
Soutěžilo se celkem ve 
4 kategoriích a odbor-
ná porota i veřejnost 

tak mohly zhlédnout 30 nejlepších mladých řeč-
níků z obou zemí. 
Mezi nominovanými soutěžícími byl i žák 3. AV 
Gymnázia Moravská Třebová  Adam Weinlich, 
který svým výkonem vybojoval krásné 4. místo. 
Soutěž moderoval, stejně jako národní kolo, Ale-
xander Hemala. Adamovi k jeho úspěchu srdeč-
ně blahopřejeme.                              (Učitelé GMT)

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vám v těchto dnech popřáli uvolnění po celoročním maratonu pracovních 
povinností, starostí a napětí často spojených ať už s pracovním, či osobním životem.
Doufáme, že prožijete opravdu radostné a spokojené svátky vánoční v kruhu Vašich 
blízkých i přátel, že se splní Vaše přání a naděje, i předsevzetí. Přejeme Vám 
i nám posílení vzájemných dobrých vztahů – rodinných, sousedských, přátelských 
i občanských. K tomu všemu je třeba v každém z nás dostatek dobré vůle, ochoty 
a tolerance. Využijte proto nadcházející čas zklidnění a rozjímání k zamyšlení nad 
událostmi uplynulého roku a nad Vaší rolí v nich. Věříme, že do budoucna všichni 
uděláme to, za co se nebudeme muset ani před sebou, ani před druhými stydět.
Přejeme Vám všem, aby Vaše další činy byly ku prospěchu Vás, Vašich blízkých i nás 
všech, ku prospěchu nejen osobnímu, ale i celého města, kde žijeme.

Šťastné, klidné a pohodové svátky vánoční Vám přejí 
JUDr. Miloš Izák, starosta
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta 
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Den veteránů uctili představitelé armády i veřejnosti

„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se 
naučil v mateřské školce...“               R. Fulghum

Žáci ISŠ se učí za podpory města

Evropská investice do vzdělávání

Žáci a pedagogičtí pracovníci Strednej školy ob-
chodu a služieb Žiar nad Hronom a Integrované 
střední školy Moravská Třebová děkují městu 
Moravská Třebová za finanční podporu při za-
jišťování výměnných odborných a poznávacích 
praxí žáků škol v tomto roce. Žáci a pracovníci 
ze Žiaru nad Hronom se při odborné praxi v Mo-
ravské Třebové účastnili Dnů slovenské kultury, 
kde společně s žáky ISŠ zajišťovali doprovodné 
gastronomické činnosti a dále pak obsluhovali 
v místních restauracích, společně navštívili zá-
mek, radnici, některé historické budovy města, 
Kalvárii, rozhlednu Pastýřka, moderní sportov-
ní areál, okolí města, hrad Bouzov a pobyt byl 
ukončen besedou s představiteli města Morav-
ská Třebová v prostorách městské radnice. Žáci 

Od dubna 2013 do prosince 2014 vstupovali do 
tříd osmi škol Moravskotřebovska a Jevíčska 
(všechny tři ZŠ v Moravské Třebové, ZŠ Jevíč-
ko, MŠ Jevíčko, ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka, ZŠ 
Kunčina, MŠ Mladějov) mentoři projektu Cen-
trum integrované podpory – Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko, aby zde podporovali úspěšné vzdělá-
vání žáků, kteří dosud měli či mají ve škole pro-
blémy. Mentoři se věnovali dětem a žákům indi-
viduálně v oblastech, ve kterých tito žáci ve škole 
selhávají. Tam, kde se to ukázalo jako efektiv-
ní, pracovali mentoři s malými skupinami žáků. 
V mateřských školách to byla zejména podpora 
rozvoje komunikačních dovedností dětí, preven-
ce logopedických vad či jejich náprava. U žáků 
základních škol šlo o individuální doučování 
žáků, kterým hrozí školní selhávání a neúspěš-
nost, o práci se žáky se specifickými porucha-
mi učení a rizikem poruch chování. V několika 

ISŠ Moravská Třebová se při pobytu na družeb-
ní škole v Žiaru nad Hronom účastnili Gastrono-
mického souboje národů, kde soutěžili v odbor-
ných dovednostech a znalostech jako například 
flambování ovoce, míchání nápojů, somelierské 
a baristické znalosti, test z odborných výrazů ze 
slovenštiny a češtiny, a to vše pod dohledem od-
borné mezinárodní poroty. Výměnná praxe byla 
taktéž doplněna prohlídkou města, školy, pře-
krásného okolí a odbornou praxí v hotelu Kas-
káda. I tento pobyt byl zakončen setkáním žáků 
z Moravské Třebové s primátorem a pracovníky 
vedení města Žiar nad Hronom. Poděkování za-
sílají žáci a pracovníci škol ISŠ Moravská Tře-
bová a SŠOaS Žiar nad Hronom.

Ladislav Klemeš, zástupce ředitele

případech, kdy bylo třeba podpořit vhodné třídní 
klima, pracovali mentoři s celými třídními ko-
lektivy. Podporu mentorů mohli využít rovněž 
rodiče a učitelé těchto žáků. Rodiče využili ze-
jména formu individuální konzultace s mentory. 
Učitelé se s mentory setkávali nejen pravidelně 
při plánování a vyhodnocování podpory žáků, ale 
účastnili se i vzdělávacích akcí, které byly v rám-
ci projektu realizovány. Grantový projekt OPVK 
Pardubického kraje byl finančně podpořen z roz-
počtu Evropské unie a státním rozpočtem České 
republiky.   Pavlína Baslerová, manažer projektu
Co na to ředitelé?
Vedle žáků, kterým vyhovuje vzdělávání podle 
vypracovaných školních vzdělávacích programů, 
jsou zde žáci mimořádně nadaní, žáci, kteří po-
žadavky na ně kladené v některých předmětech 
plní jen s velkými problémy, i žáci se zdravotním 
postižením, kteří musí mít vzdělávací program 
speciálně upraven. Ředitelé zapojených škol se 
shodli na tom, že přítomnost speciálního peda-
goga byla pro zúčastněné školy rozhodně pří-
nosem a vyjádřili lítost nad tím, že po ukončení 
činnosti projektu Centrum integrované podpory 
– Moravskotřebovsko a Jevíčsko o mentorskou 
podporu v jejich školách přicházejí. Rozhodně by 
přivítali, kdyby se v rozpočtu školství nalezly fi-
nanční prostředky, které by umožnily zaměstnat 
nadále na částečný úvazek školního speciálního 
pedagoga, který by navázal na mentorskou pod-
poru zahájenou právě tímto projektem OPVK, 
který byl spolufinancován rozpočtem Evropské 
unie a státním rozpočtem České republiky. 

Miloslav Parolek, ředitel ZŠ Jevíčko

Těmito slovy začíná báseň kanadského chirur-
ga a básníka Johna McCrae, který sloužil za 
první světové války na západní frontě, neda-
leko belgického města Ypres. Verše tak odráží 
smutné okolnosti, kdy 2. května 1915 padl jeho 
blízký přítel poručík Alexis Helmer. A právě 
květ vlčího máku se stal symbolem každého 

„Na flanderských polích vlčí máky vlají...“ 
11. listopadu, kdy se přesně v 11 hodin v de-
mokratických zemích světa zastaví na chvíli 
čas. Již od roku 1919 je tímto způsobem v den 
podpisu příměří, jímž byly ukončeny krva-
vé boje první světové války, uctívána památ-
ka padlých. Od roku 2001 se tento den zařadil 
mezi významné dny i v naší vlasti. Známe jej 

jako Den veteránů. Mezi místa, 
kde je tato skutečnost vnímá-
na intenzivněji patří i Vojenská 
střední škola a Vyšší odborná 
škola MO v Moravské Třebo-
vé. K uctění tohoto památného 
dne se uskutečnil 11. listopadu 
nástup všech vojáků, žáků a za-
městnanců této školy. Spolu 
s představiteli města, zástupci 
Čs. obce legionářské, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, 
Sdružení válečných veteránů 
ČR a za přítomnosti dalších 
významných hostů byly připo-
menuty události tehdejší doby 
a především hluboký význam 

tohoto dne. Součástí aktu byly položeny věn-
ce k památníku v areálu školy, proslovy hostů 
a slavnostní předání medailí ministra obrany. 
Vážnost celého aktu podtrhly tóny státní hym-
ny a ukončil jej slavnostní pochod příslušníků 
prestižní moravskotřebovské vojenské školy. 

Text a foto Jan Rejchrt

Piaristická slavila
Desítky návštěvníků si v sobotu 8. listopadu 
nenechaly ujít oslavu 65. výročí nejstaršího 
předškolního zařízení v našem městě, I. mateř-
ské školy v ulici Piaristické. Zaměstnanci školy 
s úsměvem vítali hosty, provedli je celým areá-
lem, došlo i na ochutnávku pomazánek a nápo-
jů, na povídání a hlavně na prohlížení školních 
kronik a fotografií. Mezi návštěvníky byli nejen 
představitelé města, škol a institucí, ale hlavně 
bývalí zaměstnanci, bývalí žáci a rodiče, praro-
diče, ale i předškoláci současní a budoucí. V přá-
telské atmosféře se vzpomínalo, vyprávělo a fo-
tilo, nechybělo ani dojetí a slova uznání. Jako 
vzpomínku na toto setkání si každý odnesl malý 
dárek. Naše díky patří všem, kteří se na této akci 
podíleli a všem sponzorům za podporu a dary. 
Děkujeme za přízeň a za pět let se těšíme na 
shledanou.      Hana Kotoulková, ředitelka školy

Halloweenský večer
Paní učitelko, co je to Halloween? Tohle byly 
časté otázky dětí z naší mateřské školy. Přemýš-
lely jsme, jak to nejlépe dětem vysvětlit a najed-
nou zde byl nápad, co si udělat halloweenskou 
párty ve školce? Pomaličku se blížil poslední ří-
jen, na který jsme naši oslavu společně s rodiči 
naplánovali. Na dětech bylo znát nadšení, vzru-
šení, ale také obava, co to vlastně bude. V pá-
tek večer jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde 
začal program tanečním vystoupením dětí. Ven-
ku už nastala tma, a to byl ten pravý čas vyrazit 
s rozsvícenými lampióny na stezku odvahy. Děti 
prošly za doprovodu rodičů různými stanovišti, 
na kterých plnily úkoly. Celou akci doprováze-
la různá strašidla, která umocňovala atmosféru 
halloweenského večera. Velké překvapení čeka-
lo na rodiče na konci průvodu. Na školní zahra-
dě pro ně byly připraveny též soutěže. S velkou 
vervou se vrhli do plnění úkolů a můžeme říci, 
že všichni to zvládli na jedničku. Odměnou pro 
všechny bylo pohoštění a děti si odnesly domů 
i balíčky za svoje krásné vystoupení a odvahu. 
Pro nás učitelky byly zase odměnou rozzářené 
oči dětí a spokojený úsměv rodičů. Velké poděko-
vání též patří Otu Chladilovi, který sponzoroval 
pohoštění našeho večera.       Učitelky MŠ Boršov
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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

naditější a mnohdy i s obsahem celoročních 
úspor, za které hodláme potěšit své nejbliž-
ší. Na to čekají často i organizované skupiny 
kapsářů a zlodějíčků. A největší příležitost těm-
to nenechavcům dáváme právě ve chvíli, kdy 
tašku i s peněženkou ponecháme uloženou 
v nákupním košíku a byť jen na zlomek vteři-
ny otočíme své zraky do regálu, kde nás zau-
jala pestrá nabídka zboží. A nejen to. Často po 
zaplacení zboží u pokladny přikryjeme plnou 
tašku nákupu právě svojí peněženkou, kterou 
tak nabízíme ke snadnému odcizení. Bývá také 
zvykem, zejména u žen, odložit si kabelku na 
přední sedadlo odemčeného vozidla a v domně-
ní, že se nemůže nic stát, vyrovnáváme nákup 
do kufru za vozidlem. I tohle je obrovská příle-
žitost pro takové osoby! Nezapomínejme ani na 
věci ponechané v uzamčeném vozidle. Když už 
není vyhnutí a věci ve vozidle musíme opravdu 
ponechat, je dobré uložit je tak, aby při prvním 
nakouknutí do vozidla nepůsobily jako nabíd-
ka luxusního zboží ve výkladní skříni. A tohle 
je nutné mít na paměti nejen na přeplněných 
parkovištích u obchodních domů, ale také na-
příklad na parkovištích u hřbitovů. Snažme se 
předcházet těmto zbytečným újmám. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Pozor na „šmejdy“! 
Jak se u nás ukázalo, neumíme-li si poradit s ně-
jakým problémem, byť víme, že je v rozporu 
s dobrými mravy, umíme jej alespoň vhodně po-
jmenovat. A myslím, že pojmem „Šmejdi“ ne-
musím dále představovat. Ovšem z důvodu mi-
nimalizace dopadu těchto nevybíravých praktik 
považuji za povinnost uveřejnit jednu z dalších 
praktik, kterých tito všeho schopní jedinci v sou-
časné době užívají. Čtěte proto pozorně a příběh 
si dobře zapamatujte! Pod záminkou snížení saz-
by za dodávku energie až o 15 %, a to u původ-
ního dodavatele odebírané energie, vetřeli se do 
bytu staršího muže s žádostí o podpis smlouvy, 
která měla garantovat právě ono cenové zvýhod-
nění. Předem se slušně telefonicky na dotyčného 
obrátili pod záštitou původního dodavatele ener-
gií, kde měl poškozený řádně uzavřenou smlou-
vu, a požádali jej o krátkou návštěvu z důvodu 
nutného podpisu na předmětné smlouvě, která 
garantovala snížení ceny. Byť nic nenasvědčo-
valo podvodu, poškozený v přesvědčení, že tak 
alespoň málo ušetří, smlouvu podepsal. Bohu-
žel však již třetí den od podpisu smlouvy přišel 
děkovný dopis od zcela jiné společnosti, která 
děkovala za uzavření nové smlouvy se zcela no-
vým dodavatelem. Vyšetřování nakonec ukázalo, 
že byl zneužitý podpis, který poškozený věnoval 
na smlouvu o snížení ceny za dodávku energie 
v domnění, že jedná se zástupci svého stávající-
ho dodavatele. 

Mladý „umělec“
Snad chtěl jen zpestřit výstředními moderní-
mi doplňky již tak bohatou výzdobu význam-
né kulturní památky připomínající krutou dobu 
a utrpení lidu umírajícího na morovou nákazu  
tyčící se uprostřed náměstí téměř od počát-
ku 18. století. Zřejmě pestrost moderní doby 
měla charakterizovat plastová láhev, která po 
krátkém letu uvízla přímo mezi sochami. Před-
stavitelé zákona konající 24. 10. před půlnocí 

kontrolní pochůzkovou činnost v centru města 
však evidentně neměli pro estetické cítění mla-
dého umělce pochopení a určitě dobře usoudili, 
že ani sám Jan Sturm, autor sochařské výzdoby 
morového sloupu, by nebyl s takovými doplňky 
spokojen. A řešení tohoto počinu bylo pro mla-
dého výtržníka o to horší, když přítomní zjistili, 
že k odstranění lahve bude třeba užít zdvižné 
plošiny. Možná budeme jednou výstavy toho-
to mladého „umělce“ vyhledávat a rádi za ně 
platit, ale začátky umělecké dráhy byly a jsou 
evidentně velice těžké, proto si tentokrát musel 
připlatit on sám.

Chvíli si odpočinul 
V sobotu dne 15. 11. krátce po poledni used-
nul dvaatřicetiletý muž v parčíku za Komerční 
bankou, kde zřejmě hodlal po náročném dopo-
ledni chvíli spočinout. Usnul však tak tvrdě, že 
náhodný kolemjdoucí ve chvíli, kdy se jej po-
koušel probudit, nabyl obavy o jeho zdraví. Muž 
bez jakýchkoliv reakcí ležel dál nehnutě na tvrdé 
a chladné dlažbě chodníku zkrápěné drobnými 
kapkami deště. Dotyčného spáče probudili až 
praxí otřelí přivolaní strážníci městské policie. 
Dotyčný spáč si vzpomněl, že si chtěl jen chvíli 
odpočinout. Nečekal však, že jej přemůže úna-
va a několik zkonzumovaných piv natolik, že 
i na chodníku se bude cítit jako doma v posteli. 
Jelikož muž nebyl agresivní a choval se velice 
slušně v rámci dobrých mezilidských vztahů, 
převezli jej představitelé zákona na hranice sou-
sední obce Linhartice, kde má dotyčný trvalý po-
byt, a pro zlepšení fyzické kondice zbytek cesty 
absolvoval pěšky. 

Upozornění
Právě v období vánočních svátků je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti na cenné věci a peněženky, 
které nosíme při sobě. Není nic neobvyklého, 
že právě v období Vánoc jsou naše peněženky 
po stránce obsahu finanční hotovosti mnohem 

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bavení.

Poděkování městu 
Moravská Třebová

Sbor dobrovolných hasičů Udánky děkuje 
městu Moravská Třebová za poskytnutou 
dotaci na činnost mládeže. Díky poskyt-
nutému příspěvku jsme zakoupili nové 
nářadí, potřebné ke sportovní činnosti, 
dále jsme jej využili také k financování 
dopravy na soutěže a pronájem tělocvič-
ny a bazénu, kde děti tráví zimní schůzky. 
Velice si těchto příspěvků vážíme a vě-
říme v podporu našich aktivit i v dalších 
letech naší činnosti. Za finanční podporu 
děkují děti ze Sboru dobrovolných hasičů 
Udánky a jejich vedoucí.
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Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  

Tučňáci  
z Madagaskaru 3D (USA)

6. 12. sobota, 15:00 a 17:00, animovaný, pří-
stupný, český dabing, 90 min., kinosál, vstupné 
130 Kč
Superšpióni se nerodí … oni se líhnou.

Šéfové na zabití 2 (USA)

6. 12. sobota, 19:00, komedie, titulky, přístup-
ný, 108 min., kinosál, vstupné 100 Kč
Podnikat na vlastní pěst, ale nejdřív pořádně 
zmáčknout investora.

Modelky s.r.o. (ČR)

8. 12. pondělí, 19:00, komedie, přístupný, 
kinosál, vstupné 90 Kč
Už 40 let jsou nesmiřitelné rivalky, ikony čes-
kého módního světa si neustále vjíždějí do 
vlasů.

Jak jsme hráli čáru (ČR)

10. 12. středa, 19:00, komedie, drama, přístup-
ný, 102 min., kinosál, vstupné 110 Kč
Přes každou hranici se dostaneš, jen musíš vědět 
kudy.
Režie: Juraj Nvota, hrají: Richard Labuda, Li-
buše Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý.

Hobit: 
Bitva pěti armád 3D (USA)

15. 12. pondělí, 16:00 a 19:00, dobrodružný, 
fantasy, titulky, přístupný, vstupné 140 Kč
Buďte svědky konečné kapitoly ságy o středo-
zemí od režiséra trilogie pán Prstenů.

Příběh Marie (Francie)

17. 12. středa, 19:00, životopisný, přístupný, 
titulky, 95 min., kinosál, vstupné 110 Kč
Podle skutečného příběhu o dívce, která se nau-
čila normálně žít, ačkoliv byla od narození hlu-
chá a slepá.

Sněhová  
královna 3D (Rusko)

22. 12. pondělí, 15:00, animovaná pohádka, 
kinosál, vstupné nebylo do uzávěrky známo
Příběh natočený podle pohádky Hanse Christia-
na Andrsena.

Hobit: 
Bitva pěti armád 3D (USA)

29. 12. pondělí, 16:00, dobrodružný, fantasy, 
přístupný, český dabing, kinosál, vstupné 140 Kč
Buďte svědky konečné kapitoly ságy o středo-
zemí od režiséra trilogie pán Prstenů.

Hodinový manžel (ČR)

29. 12. pondělí, 19:00, komedie, přístupný, 
100 min., vstupné 120 Kč
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy 
Tomáše Svobody.

Paddington (VB/Francie)

30. 12. úterý, 15:00, rodinná komedie, český 
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč

Neobyčejně vtipné a půvabné vyprávění o osiře-
lém medvědu z nejtemnějšího Peru.

Noc v muzeu:  
Tajemství hrobky (USA)

30. 12. úterý, 19:00, akční komedie, český 
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Připravte se na nejdivočejší a největší dobro-
družství.
V hlavní roli Ben Stiller, režie: Shawn Levy

Kulturní centrum
Divadlo

Psaní Ježíškovi
3. 12. středa, 19:00, kinosál muzea, vstupné 
200 Kč, vstupenky v prodeji od 3. listopadu
Dojemný příběh o tom, jak se na Vánoce 
dějí zázraky na počkání a nemožné se stává 
možným. O tom, jak děti najdou radost a dospělí 
se dočkají klidu na duši. 
V hlavní roli Pavel Liška a Marie Ludvíková

Pohádka

Malostranská pohádka
12. 12. pátek, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 30 Kč
Poetická pohádka s písničkami, která Vás za-
vede do zasněžené staré Prahy. Uvádí divadlo 
Matěje Kopeckého Praha. Pohádka je určena 
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ.

Svitavská 18, Mor. Třebová, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek: pondělí: 14:00-19:00, středa: 14:00-19:00, čtvrtek: 09:00-12:00 hod. Dále 1 hodinu před začátkem představení. Vstupenky lze rezervovat 
telefonicky, pouze v době předprodeje, na telefonním čísle: 461 311 127. Rezervace je platná 1 týden, po té jsou automaticky vráceny zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová
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FERNET Z PARTY – Dj Tony

 – Dj Pegas

5.12.

 – Dj Tony13.12.

 – Dj Maty24.12.

 20.12.

26.12.

 – Dj Maty31.12.

12.12.

25.12.

 – Dj Pegas
6.12.

27.12.

Vánoční koncert 
Martino Hammerle Bortolotti

14. 12. neděle, 17:00, 
dvorana muzea Morav-
ská Třebová, vstupné 
80 Kč
Umělec z Innsbrucku, 
věděl už po úspěšně za-
končeném studiu eko-
nomie na tamní univer-
zitě, že jeho cesta bude 
jiná, že bude muset jít 

za svou velikou láskou, za zpěvem.

Silvestrovský ohňostroj
31. 12. středa, 18:00, náměstí T. G. Masaryka

Moravskotřebovský swingo-
vý orchestr Františka Zelené-
ho rozšířený o muzikanty z Je-
víčského Big Bandu pořádá 
19. prosince v 18 hodin 
v Koncertním sále ZUŠ na zám-
ku Vánoční koncert. Zpívají – 
H. Koudelková, K. Jelínek, M. 
Řehoř, spoluúčinkuje Flétnový 
a pěvecký sbor žáků 4. B. ZŠ 
Palackého pod vedením Jarosla-
va Jarůška. Slovem provází Ka-
rel Jelínek. Vstupné dobrovolné.

Dne 6. 12. 2014 
od 19:00 hodin

Hospůdka U Johana 
/“staré časy...“/

Mikulášský 
koncert 

kapely Světlo světa 
z Mor. Třebové

Zveme všechny čerty 
z města a okolí.
Na nejhezčího 
pekelníka čeká 

odměna!

Obrazy Hugo Hodienera

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

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Ve sbírkovém fondu muzea je uloženo několik maleb významného moravskotře-
bovského rodáka Hugo Hodienera, který se proslavil především alpskými scenéri-
emi. Muzejní sbírka obsahuje 25 děl tohoto umělce, většinou olejomaleb, které více 
či méně potřebují restaurátorský zásah. Tyto práce by však nebylo možné uhradit 
bez příspěvku z některého dotačního programu. V letošním roce byl díky příspěvku 
z Programu podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji 

dokončen projekt restaurování čtyř vybraných Hodienerových krajinomaleb; s přispěním Pardubické-
ho kraje už byly restaurovány dva obrazy v letech 2011 a 2012.
Jednotlivé obrazy jsou vystavovány v zámecké expozici, ucelený soubor Hodienerova díla by měl 

být představen v roce 2016, 
na plánované výstavě ke 130. 
výročí jeho narození.

Obraz Alpská krajina před restaurováním

Vánoční 
koncert
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2 kategorie:
1. Nejlepší vánoční výzdoba – vyhodnocení 

odbornou porotou
2. Nejoblíbenější vánoční výzdoba – soutěž 

na facebookovém profilu města

Výherci se mohou těšit na:
-  volné vstupenky na Městský bál
-  volné vstupenky na vybrané divadelní 

představení 
-  dárkovou tašku s hodnotnými cenami

Pravidla soutěže:
1. Fotografie mohou zájemci posílat na email: 

njakoubkova@mtrebova.cz, pjirousova@
mtrebova.cz a do zpráv facebookového 
profilu města. Všechny fotografie vč. těch 
z facebooku budou vyhodnoceny odbornou 
porotou. Odborná porota obejde všechny 
domy soutěžících, zkontroluje, že uvedené 
fotografie odpovídají realitě a vyhodnotí 
nejlepší vánoční výzdobu. Odborná poro-
ta se skládá z 5 členů. Hlavními kritérii při 

hodnocení bude především nápaditost a ori-
ginalita výzdoby.

2. Soutěž bude probíhat také na facebooko-
vém profilu města. Zde mohou zájemci 
o soutěž posílat fotografie do zpráv. Bude 
vytvořeno fotoalbum, zde budou ulože-
ny všechny soutěžní fotografie se jmény 
autorů. V 2. kategorii vyhrává fotografie, 
která získá k datu 23. 12. 2014 do 12:00 
nejvíce označení To se mi líbí.

3. Fotografie musí obsahovat reálnou podo-
bu vánoční výzdoby. Do soutěže budou 
zařazeny pouze fotografie s vánoční vý-
zdobou exteriéru. Každý soutěžící společ-
ně s fotografií uvede: jméno, adresu (v pří-
padě, že doručovací adresa neodpovídá 
adrese vyfocené výzdoby, uvede obě).

4. Přihlášením se do této soutěže souhlasí 
soutěžící se zveřejněním fotografie a jmé-
na na facebookovém profilu města Morav-
ská Třebová, webových stránkách a pří-
padně v Moravskotřebovském zpravodaji.

Poslední říjnový den 
se v anglosaském svě-
tě slaví Halloween. 
V Městečku Trnávce 
se jím inspirovali a vy-
tvořili jeho českomo-

ravskou obdobu – Dýňobraní. Akci pořádalo 
místní občanské sdružení Trnka Městečko Tr-
návka společně s obecní knihovnou. Organizá-
toři nechtěli další maškarní pro děti, které se 
převlékají za strašidla. Jako hlavní téma akce si 
vybrali dýni a pojali ji ze všech možných stran. 
Dýně se dlabala, ochutnávala, rozdávaly se re-
cepty na dýňové pokrmy, půjčovaly zeleninové 
kuchařky. Dalším důležitým tématem byla stra-

Ve čtvrtek 30. října se ve velké tělocvičně naší 
školy uskutečnil první ročník turnaje v badmin-
tonu. Zúčastnilo se ho 32 dětí z různých zá-
kladních škol a nižších ročníků gymnázií Mo-
ravskotřebovska. Soutěž byla rozdělena do čtyř 
kategorií podle pohlaví a věku. Naši školu velmi 
dobře reprezentovali v mladší kategorii chlapců 
5.-7. tříd Zdeněk Jindřich, který zvítězil, a Miro-
slav Cina, který skončil na druhém místě. Mezi 
děvčaty v této kategorii získala 3. místo Marie 
Zouharová. Ve starší kategorii 8.-9. tříd zvítězil 

Otazníky zdraví
Jedním z dalších projektů, do 
kterých se zapojila i ZŠ Čs. ar-

mády, je Projekt OP VK 
53 pro školy v Pardubic-
kém kraji. 

Otazníky zdraví – možnosti zvyšování 
zdravotní gramotnosti dětí a mládeže je 
jednou z možností, jak pomáhat efektivně 
naplňovat priority České republiky ve zlep-
šování zdravotního stavu obyvatel. Reagu-
je na aktuální zdravotní stav dětí a mládeže. 
Je určen žákům 4. a 5. tříd základních škol, 
studentům 1. ročníků středních škol Pardu-
bického kraje, přeneseně pak pedagogům 
jednotlivých typů škol. Je zaměřen na pro-
blematiku ochrany a podpory zdraví, která 
je nedílnou součástí školních vzdělávacích 
programů. Pomáhá naplňovat jeden z cílů 
vzdělávání – učit žáky aktivně rozvíjet 
a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví 
a být za ně odpovědný. Cílem projektu je 
posilovat postoje dětí a mládeže k ochraně 
a podpoře zdraví a vést je k přijetí takové-
ho životního stylu, který bude základem 
zdravého a hodnotného života v dospělos-
ti, s akcentem na zubní zdraví a pohybovou 
aktivitu, prostřednictvím rozšíření spektra 
forem a metod vzdělávání právě v dané ob-
lasti. Projekt měří fyzickou zdatnost (leh-
-sed, člunkový běh na 4x10m, „píp test“, 
skok z místa) a počítá s antropometrickými 
parametry, kterými jsou výška, váha a kož-
ní řasa.                                   Martin Cedzo

Město Moravská Třebová vyhlašuje

Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu
Termín: 1.-23. 12. do 12:00 hod. 

Co se děje u sousedů: Dýňobraní

Novinky z „Křižovatky“

šidla a strach. V knihovně se hrály strašidelné 
a tajemné stolní hry. Pro dospělé se půjčovaly 
detektivky a horory. Na závěr se promítaly stra-
šidelné animované filmy. 
Občanské sdružení Trnka má zkušenost 
s mnohými kulturními, ale i vzdělávacími ak-
cemi. Dýňobraní však pořádali poprvé. „Nevě-
děli jsme, zda tu budeme sami jen s organizá-
tory a přáteli, anebo přijde nějaký odvážlivec 
mimo okruh našich kamarádů“ říká předsed-
kyně sdružení Zdeňka Selingerová. Realita 
předčila očekávání. Během akce se v prosto-
rách Obecního domu v Městečku Trnávce, 
kde vše probíhalo, vystřídalo na devadesát 
návštěvníků. Akci navštívily rodiny i z okol-

Jakub Schütz. Děkujeme a blahopřejeme jim. Cí-
lem turnaje bylo především zpestřit nabídku vol-
nočasových aktivit nad rámec školního vyučová-
ní. Při organizaci turnaje a s propagací akce nám 
pomohly také pracovnice DDM, kterým patří náš 
dík. Krajský úřad Pardubického kraje nám pomo-
hl finančně, mohli jsme proto nakoupit potřebné 
vybavení. Turnaj se velmi povedl a my doufáme, 
že bude zařazen mezi tradiční sportovní aktivity 
Moravskotřebovska i v příštích letech.

Lenka Šauerová a Martin Cedzo, vyučující Tv

ních měst a vesnic. Akce byla úspěšná a s nej-
větším pravděpodobností se stane v Městečku 
Trnávka tradicí.                                Trnka, o. s.

Den se strašidly
Ve čtvrtek 23. října se na naší ZŠ Palackého ko-
nal Den se strašidly. Kdo chtěl, mohl v ten den 
přijít do školy v masce a kostýmu a pobýt v něm 
celé dopoledne. Hned ráno při cestě do školy 
jsme potkávali spoustu různých strašidel. Někte-
rá vypadala hrůzostrašně, takže jsme se i trochu 
báli. Mnozí spolužáci nebyli vůbec poznat. Po 
škole se pohybovali čarodějové, mumie, smrtky, 
vřískot, pavouci, upíři a další známá i vymyšlená 
strašidla. V prvních hodinách si žáci v rámci ko-
munikativní výchovy vzájemně představili své 
převleky a sdělili si, jak si masky připravovali. 
Na spoustě kostýmů byla vidět i vícehodinová 
práce rodičů. Některá líčení byla přímo umě-
lecká. Během dopoledne proběhla i promenáda 
masek v tělocvičně. Shodli jsme se na tom, že 
všechna strašidla byla úžasná. V podvečer jsme 
se sešli u školy ještě jednou, abychom společ-
ně uskutečnili již tradiční lampiónový průvod za 
doprovodu bubnů, kterého se zúčastnila i spous-
ta rodičů s menšími dětmi. Tento den byl zakon-
čen stezkou odvahy, kterou si připravili žáci dru-
hého stupně pro žáky z prvního stupně. Stezka 
byla strašidelná, ale i zábavná – například oživo-
vání bludičky, motání mumie, hádanky k získání 
klíče od truhly…
Tento den jsme si moc užili. Byl pro nás jeden 
z nejhezčích.          Ze slohových prací žáků 5. B
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Příběhy z muzejního depozitáře XV.
Obraz Svaté rodiny (Narození Páně)

Motiv narození Ježíše Krista je jedním z nejfrek-
ventovanějších biblických námětů ve výtvarném 
umění. Už od raně křesťanských dob býval sou-
částí christologických cyklů, zařazován je ob-
vykle za scénu Navštívení Panny Marie nebo 
Zvěstování Panně Marii.

V muzeu je uložena malba na plátně, zachy-
cující pouze rodiče s novorozencem uloženým 
v jeslích, u kterých na samém okraji obrazu vi-
díme hlavy volka a oslíka. Josef otevírá dveře 
do chléva a ukazuje dítě pastýřům, kteří zvěda-
vě nahlížejí dovnitř. Jde zřejmě o oltářní obraz 
(rozměry 164 cm x 110 cm) z druhé poloviny 
18. století, jehož autora neznáme. Do muzea 
jej na začátku 20. století věnovala slečna Marie 
Steinbrecherová. 

Vánoce jako oslava narození Krista
Datum narození Ježíše Krista není zaznamená-
no, ustálily se oslavy koncem prosince, i když 
existují teorie, že se Ježíš narodil spíše na jaře 
nebo na podzim, kdy byli pastýři s ovcemi na 
pastvinách. Otázkou je, zda tento termín vzni-
kl spontánně a postupným vývojem, nebo měl 
potlačit pohanské svátky slunovratu Saturná-
lie, které byly stejně jako Vánoce svátky klidu 
a míru, při nichž se rozdávaly drobné dárky. 25. 
prosinec jako datum narození Spasitele se začal 
slavit až na počátku 4. století. 
Vánoční termín vyhovuje i z hlediska symboliky 
– v nejtemnějších dnech roku přineslo narození 
Spasitele světlo naděje.

Biblické texty a vývoj zobrazení námětu
V Bibli se o narození Ježíše zmiňuje jen Matou-
šovo a Lukášovo evangelium – Lukáš uvádí, že 
se Ježíš narodil ve stáji, když se Josef s Marií 
v rámci sčítání lidu vydali do Betléma, aby se 
tam dali zapsat, a nenašli místo pod střechou. 
Matouš mluví o jejich vlastním domě v Betlémě. 
Údaje o době narození jsou velmi neurčité a také 
se rozcházejí. 
Mnohé další motivy jsou pak odvozeny až z apo-
kryfních evangelií.
Motiv hvězdy odkazuje na starozákonní  pro-
roctví …vyjde hvězda z Jákoba, povstane  žezlo 
z Izraele…, který křesťanští  vykladači Bible 
vztáhli na Krista. Ve středověku bylo Naroze-
ní Krista zobrazováno v různých prostředích, 
nejčastěji pod přístřeškem s děravou střechou, 
jenž svou podobou odpovídá dobovým stav-
bám, podobně jako ohrada spletená z větví. 
Volka a oslíka klanějící se narozenému Kris-
tovi zmiňuje Pseudo-Matoušovo evangelium. 
Do zobrazování námětu je zavedl až František 
z Assisi. Narození Krista je někdy situováno 
i do zříceniny nebo synagogy. V evangeliích 
jsou zmíněni i tři mudrci z východu, kteří se 
postupně stali běžnou součástí vyobrazení na-
rození Krista. 
Panna Marie obvykle u Kristových jeslí sedí či 
leží, vzácněji leží s narozeným Spasitelem na 
lůžku. V Itálii se pod vlivem františkánské mys-
tiky objevuje i motiv Panny Marie klanící se čas-
to i s Josefem narozenému bohočlověku (Ado-
race Krista). Josef, pěstoun Páně, je téměř vždy 
přítomen na všech vyobrazeních Narození Páně.
O klanění pastýřů se v evangeliích nepíše, struč-

ná zmínka je uvedena až v Tomášově protoevan-
geliu. 

Betlémářství
Výjev se potom značně rozšiřoval především 
v lidovém betlémářství, byly do něho zasazová-
ny nejrůznější lidské činnosti, které umožňovaly 
zavedení často velmi důmyslných mechanických 
prvků, uplatnění reálné krajiny a především měst 
s jejich historickými památkami. Stavění betlé-
mů je v prvopočátcích spojeno se sv. Františkem 
z Assisi, který do jeskyně u Greccia přivedl osla 
a volka a zinscenoval Narození Páně. Zejména 
v novověku se zvyk stavění betlémů rozšířil po 
celém světě. Velmi zajímavé betlémy se zacho-
valy i na našem území, mnohé i 
v Moravské Třebové, máme o nich zprávy už 
z barokního období. Ještě ve třicátých letech 20. 

Neznámý autor: Svatá rodina, olej na plátně, 164 cm x 110 cm, asi druhá polovina 18. století

století zde vyvíjel činnost betlémářský spolek 
a betlémy byly vystavovány v  kostelech a do-
mácnostech, mechanické betlémy byly součás-
tí muzejní sbírky. Do dnešní doby se zachovaly 
bohužel jen části chrámových betlémů.

Navzdory větším rozměrům je obraz v muzejní 
sbírce velmi komorním, intimním zachycením 
oblíbeného námětu, jednoho z nejvýznamněj-
ších v křesťanské ikonografii. V roce 2013 byl 
restaurován a použit na novoroční přání muzea. 
Bude jistě vystavován zejména v období vánoč-
ních svátků, případně se stane součástí stálé ex-
pozice z historie města.

S přáním krásně prožitých vánočních svátků 
a všeho dobrého do roku 2015 a následujících se 
s vámi loučí Vaše                                           -jm-
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.-31. 12. Mě zajímá… vztahy
Adventní přemýšlení a zpomalení s literaturou 
o rodině a vztazích. Prosincem nás provází ka-
tegorie 3.
Čtení na pokračování
Středa 3., 10., 17. 12. čteme ve 14:00 hod. kli-
entům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří 
mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na 
dětském oddělení knihovny.
Kamarádka knihovna 
Městská knihovna se zapojila do 5. ročníku sou-
těže o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka 
knihovna 2014. Děti nás mohou podpořit vypl-
něním komiksového formuláře, který je k dispo-
zici na dětském oddělení od 1. října. Za každý 
vyplněný formulář odevzdaný do 10. 12. dosta-
nou děti drobnou odměnu. 
1. 12. 2014-21. 3. 2015 Sběr vlny
Pokud máte doma nepotřebnou vlnu, přineste ji 
do knihovny. Materiál, který bude předán do So-
ciálních služeb města Moravská Třebová využijí 

jejich klienti pro tkaní koberců. Děkujeme!

Knihovna dětem
1. 12. 2014-28. 2. 2015 Tvoříme si pro radost
Výstava výtvarných prací dětí z I. Mateřské ško-
ly Zvoneček v ulici Piaristická. Výtvarná díla si 
můžete prohlédnout na dětském oddělení v půj-
čovní době. 
1.-24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven advent-
ní kalendář. Každý den čeká na prvního dětské-
ho návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu 
nebo 1 časopis drobný dárek. Otevřeno je denně, 
kromě pátku a neděle, vždy od 12:00 do 17:00 
hod., v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Než přijde Mikuláš
Milé děti, chcete vyhrát pěknou knížku? Za kaž-
dou aktivní účast na tvoření obdržíte slosovatel-
nou kartičku na knihu. Ve čtvrtek 4. 12. Mikuláš 
vylosuje 3 výherce knih.
1. 12. Mikulášské tvoření v 15:00 hod.

2. 12. Andělské tvoření s muzikoterapií 
v 15:00 hod. (Odpoledne s babičkou)
3. 12. Čertovské tvoření v 15:00 hod. (Tvořivá 
středa)
4. 12. Mikuláš v knihovně v 16:00 hod., tradič-
ní setkání dětí s Mikulášem. Rozdávání sladkých 
odměn za básničku či písničku. Slavnostní vy-
hodnocení soutěže Lovci perel a Škola naruby. 
Mikulášské losování o knihy.
1.-4. 12. Laskavé čertovské dovádění
Zábavný dopolední program od 8:00-12:00 ho-
din pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Pohádky, básničky, 
tvoření, hry s čertovskou tématikou. Paní učitel-
ky mohou své třídy objednat na dětském odděle-
ní, kde získají bližší informace.
Tvořivé středy
  3. 12. Čertovské tvoření
10. 12. Stromeček
17. 12. Taška na dárek
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení 
MěK
Šikovné děti mezi námi
11. 12. Jehelníček v 15:00 hod. šijeme vánoční 
dárek s knihovnicí dětského oddělení
15. 12. Zdobení perníčků v 14:30 hod. budeme 
zdobit s Adélou Hanusovou
2., 9., 16. 12. Odpoledne s babičkou
Čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének 
a mnoho dalších jiných činností. Vede Věra 
Nápravníková a Slavěna Miklošová. Začátek 
v 15:00 hodin v dětském oddělení.
15.-16. 12. Knihovnický obchůdek
Obchůdek se otevírá pro účastníky soutěže Lov-
ci perel, kteří budou mít možnost utratit vydě-
lané moriony. Směna bude probíhat v otevírací 
době dětského oddělení knihovny.

Půjčovní doba o Vánocích:
pondělí 22. 12. 9:00-17:00 hod.
úterý 23. 12.  9:00-17:00 hod.
středa 24. 12. - neděle 28. 12. zavřeno
pondělí 29. 12. 9:00-17:00 hod.
úterý 30. 12.  9:00-17:00 hod.
středa 31. 12. - neděle 4. 1. 2015 zavřeno 

Putování se skřítky 
Podzimníčky

Dne 23. 10. se na naší škole uskutečnilo již dru-
hým rokem Putování se skřítky Podzimníčky.
Žáci I. stupně si mohli nejdříve v našich dílnách 
nakreslit skřítka, dát 
mu jméno a vytvořit 
legendu. Na dalším 
stanovišti každá tří-
da vytvářela společ-
ného skřítka z listů. 
Odměnou byl vlast-
noručně vyrobený 
skřítek Podzimníček 
z přírodních materiá-
lů. Zatímco děti pra-
covaly v dílnách, ro-
diče se mohli občer-
stvit v naší kavárnič-
ce. Po skončení dílen 
následovalo pro všechny žáky naší školy lampi-
ónové putování Obludáriem, které pro nás skvě-
le připravili žáci 9. ročníků v prostorách zámec-
kého parku. Na závěr si jednotlivé třídy naší ško-
ly vypustily svůj balon přání. Děkujeme všem 
žákům i rodičům.        Kolektiv ZŠ Kostelní nám.

Báli byste se? Foto: archív
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Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum 
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení pro 
ženy
Úterý: 
8:30-13:00 Mateřské centrum
16:00-18:30 Tvořivé dílny pro dospělé
Středa: 
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum 

Čtvrtek: 
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy
Pátek:     
16:00-17:30 Broučci - společenství dětí od 4 let 
věku (hry, tvoření apod.)

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

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián Smrčina OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel

Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
Adventní duchovní obnova pro ženy: 
5. – 6. 12. (pá-so) na římskokatolické faře, Kos-
telní nám., Mor. Třebová. Duchovní obnovu na 
téma Žijeme v rodinách povede P. Petr Bulvas. 
Přihlášky e-mailem: cprsvitavy@ado.cz

Pořad vánočních bohoslužeb

Datum - svátek Farní kostel Klášterní kostel Okolní farnosti

24. 12. (středa)
Štědrý den 24:00 15:30

Staré Město 21:00
Kunčina 21:00
Boršov 20:00

25. 12. (čtvrtek)
Narození Páně 8:00 11:00

Staré Město 9:30
Kunčina 9:30
Boršov 11:00

26. 12. (pátek)
Sv. Štěpán 8:00 11:00

Staré Město 9:30
Kunčina 9:30
Boršov 11:00

31. 12. (středa)
Sv. Silvestr --- 17:00

Staré Město ---
Kunčina 16:00
Boršov 16:30

1. 1. 2015 (čtvrtek)
Matky Boží 
Panny Marie

8:00 11:00
Staré Město 9:30
Kunčina 9:30
Boršov 11:00

6. 1. 2015 (úterý)
Zjevení Páně ---- 18:00

Staré Město ---
Kunčina 16:00
Boršov 16:30

Zpovídání: pondělí 22. 12. ve františkánském 
klášteře 10:00-12:00 a 15:00-18:00 hod.
Zpřístupnění Betlémů pro veřejnost:

Čtvrtek 25. 12., pátek 26. 12. a čtvrtek 1. 1. 2015 
– farní kostel 14:00-16:00 hod., klášterní kostel 
15:00-17:00 hod.

Okénko ZUŠ
Všudypřítomná výzdoba, blikající žárovičky, 
koledy a vánoční atmosféra nám nepopiratelně 
naznačují jediné - je tu měsíc prosinec a s ním 
spojené velké přípravy na ty nejkrásnější svátky 
v roce. V Základní umělecké škole v Moravské 
Třebové probíhají již od listopadu ve všech obo-
rech přípravy s vánoční tematikou. I přes nabitý 
program nás všech nám dovolte, abychom Vás 
pozvali na náš bohatý předvánoční program. 
Velmi rádi Vás přivítáme na Mikulášském a Vá-
nočním podvečeru s múzami, které proběhnou 
4. a 11. prosince tradičně v 17:30 hodin v Ko-
morním sále ZUŠ. Vrcholnými akcemi měsíce 
prosince jsou Vánoční večery, jež se uskuteční 
17. a 18. prosince od 17:30 hod. v Koncertním 
sále ZUŠ. Předprodej místenek na Vánoční ve-
čery bude zahájen v pondělí 1. prosince v kan-
celáři školy, a to vždy od pondělí do čtvrtka 
v časech 11:30-12:15 a 14:30-16:00 hodin. 
V pestrém programu Vánočních večerů se mů-
žete těšit na houslová a pěvecká dua, čtyřruční 
klavír, vystoupení našich nejmenších, kytarovo-
-keybordový soubor, souborovou hru a také na 
originální propojení práce všech oborů. Srdečně 
Vás zveme a přejeme Vám klidné a pohodové 
vánoční svátky.

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Branné dopoledne 
ve speciální škole

Také v letošním podzimním čase proběhlo na 
naší škole branné dopoledne, které jako vždy za-
čalo nácvikem požárního resp. chemického po-
plachu. Všichni žáci se svými učiteli a provoz-
ními zaměstnanci velice zodpovědně provedli 
přesun do určených prostor školy. Po krátké 
přestávce se žáci rozděleni do skupin přesouvali 
na jednotlivá stanoviště, kde byli seznamováni 
s tématy - zásady první pomoci, orientace v pří-
rodě, živelné pohromy a přenos raněného. Velmi 
zajímavým stanovištěm tradičně jsou naši hasi-
či z HZS, kteří žákům kromě moderně a hlav-
ně účelně vybaveného auta zodpověděli mnoho 
zvídavých dotazů. Brannému dopoledni přálo 
i krásné podzimní počasí a všichni tak mohli od-
cházet domů s dobrým pocitem krásně prožité-
ho školního dne. Na tuto akci navazovala o ně-
kolik dní později beseda se zástupcem velitele 
městské policie Radovanem Zobačem, tentokrát 
na téma právní zodpovědnost. Beseda byla ve-
lice zajímavá a pevně doufám, že pro naše žáky 
i poučná.                                    Miroslav Muselík, 

statutární zástupce ředitelky školy
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Svátek Památka zesnulých jsme si připomněli 
na odpoledních kavárničkách. K občerstvení 
jsme s klientkami upekli sypanou jablečnou 
buchtu a pečená jablka plněná džemem, zdobe-
ná šlehačkou. U šálku dobré kávy a čaje jsme 
zavzpomínali na naše blízké, kteří již nejsou 
mezi námi a uctili jejich památku tichou vzpo-
mínkou. Podzimní atmosféru jsme si přinesli 
i do našeho domova a na výzdobu stolů použili 
vše, co nám v těchto dnech příroda přináší – 
dýně, barevné listí, jablka a oříšky. Také jsme 
zavzpomínali na podzimní lidové tradice a zvy-
ky, přečetli jsme si pár básniček a pranostik 
o podzimu. Podzimní odpoledne jsme ukončili 
pěknými písněmi. Dne 20. listopadu měl v do-
mově pro seniory přednášku „z trochu jiného 
soudku“ MUDr. Vladimír Vogeltanz zabývající 
se etikoterapií na téma Vůle zdravě žít. MUDr. 
Vogeltanz patnáct let pracoval jako lékař v ne-

mocnici, operoval a léčil farmaky. V roce 1993 
opustil místo zástupce primáře, odešel z ofici-
ální medicíny a nastoupil cestu etikoterapie – 
hledání skutečných příčin nemocí a životních 
obtíží.                                      Realizační tým

DDM

Ježíškovská pošta pro MŠ. Napište opět letos 
Ježíškovi své vánoční přání a vhoďte ho do spe-
ciálně označené schránky. V MŠ pak proběhne 
předání orazítkovaných a přečtených dopisů dě-
tem za přítomnosti nebeského posla, malého an-
dílka. Ukončení pošty 12. 12. 2014. Na tuto akci 
navazuje v prosinci akce Ježíšek dětem a pro 
děti.
5. 12. Mikuláš pro MŠ
7. 12. Mikulášský karneval od 14:00 do16:00 
hod. ve dvoraně muzea. Tradiční zábavné odpo-
ledne pro rodiče s dětmi s mikulášskou nadílkou, 
doprovodným programem, vyhodnocením ma-
sek, tombolou a diskotékou. Akce ve spoluprá-
ci s KS a Zdravým městem. Více na plakátech 
a webu DDM
19. 12. Ježíšek dětem a pro děti. Tradiční vá-
noční akce ve dvoraně muzea od 16:00 hod. 
Odešlete dopis Ježíškovi nebeským faxem, roz-
balíte si svůj první vánoční dáreček, uvidíte vy-
stoupení kroužků DDM a samozřejmě příchod 
svatého Petra v doprovodu andělů. Akce je spo-
jená se sbírkou knížek pro děti z kliniky dětské 
onkologie v Brně. Akce ve spolupráci s Kultur-
ními službami a Zdravým městem Moravská 
Třebová. Podělte se s námi o pravou vánoční 
atmosféru a přijďte mezi nás.
23. 12. Ozdobné balení dárků v DDM od 10:00 
do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Neví-
te si rady jak originálně zabalit vánoční dárky? 
Přineste si je do DDM spolu s balicím papí-
rem. Společně je zabalíme. Přezůvky s sebou 
29. 12. Silvestrovská prima vařečka od 10:00 
do 12:00 hod. rychlé občerstvení pro silvestrov-
skou párty, od 13:00 do 15:00 hod. novoroční 
pohár. Cena 30 Kč. Více na plakátech a webu 
DDM 

Podzimní Den stromů tentokrát na téma víly 
a les
Už jste někdy na procházce lesem měli pocit, že 
nejste sami? Věřte, nebyl to jen pocit. Lesy, je-
zera, hory, jeskyně, dokonce i vaše zahrada jsou 
plné přírodních duchů. Víly jsou skutečné a vy 

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

 Dům dětí a mládeže

s nimi můžete komunikovat. Stačí otevřená mysl 
a trocha trpělivosti a brzy ve svém okolí začnete 
vnímat jejich přítomnost. Letošní podzimní Den 
stromu vstoupily děti do světa, kde jsou příběhy 
o vílách skutečné. S vílami čtyř ročních období 
děti určovaly, co je pro každou část roku typic-
ké, hmyzí víle pomáhaly pochytat přemnožené 
pavouky, s vílou podzemních pokladů třídily 
drahokamy a spoustu dalšího. Celkem osm ví-
lích stanovišť opět ukázalo dětem cestu k příro-
dě a k její ochraně. Děkujeme všem účastníkům, 
pro které je naše životní prostředí důležité a za 
spolupráci na akci Zdravému městu Moravská 
Třebová.                  Barbora Švestková 

Volný čas
Volný čas patří k důležité části našeho života. Na 
svůj volný čas se těšíme, slouží nám k našemu 
odpočinku, relaxaci, rozvíjí náš zájem a vytváří 
naši osobnost. Rádi bychom byli nápomocni při 
rozhodování jak trávit Váš volný čas. Na našich 
webových stránkách je umístěn dotazník pro ro-
diče s dětmi a pro děti staršího školního věku. 
Budeme rádi pokud ho vyplníte nebo nám napí-
šete co Vás baví a co Vám v naší nabídce chybí.

Jana Chadimová 

III. ročník Dne leváků na ledě
První neděli v listopadu jsme se rozhodli využít 
k soutěžím na ledě. Celá akce měla připomenout, 
jak těžké to mohou mít leváci ve světě praváků, 
ale i jak zábavné může být vyzkoušet si vlastní 
šikovnost. Praváci pracovali levou rukou a levá-
ci naopak. Během odpoledne jsme vyzkoušeli 
řadu činností, které se více či méně dařily. Dů-
ležité však bylo, že odměnu si zasloužili všichni. 
Během soutěžení se nám představili kluci z na-
šeho nového moderátorského kroužku. Na akci 
je připravil a kroužek vede Václav Žáček a my 
věříme, že se teď po úspěšném startu, budeme 
s nimi setkávat na akcích DDM častěji. Poděko-
vání za pomoc při organizaci patří Technickým 
službám města a Zdravému městu Mor. Třebová.

Jana Chadimová 

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 1. 12. v re-
fektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz 
seniorů v průběhu zimních měsíců neprobíhá. 
O prvním jarním svozu budeme včas informovat. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. 
v ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. 
Vašáková, tel. 734 797 498.
Tříkrálová sbírka
Jako již tradičně proběhne i v příštím roce Tříkrá-
lová sbírka. Termín koledování v Moravské Třebo-
vé je od 5. 1. do 11. 1. 2015. Nyní probíhá nábor 
koledníků – kdo by měl zájem zúčastnit se aktivně 
naší sbírky, kontaktujte prosím Vendulu Kouřilovou 
na mail: vendula.kourilova@mtrebova.charita.cz
Svatomartinské veselí
Ve středu dne 12. 11. se konalo Svatomartinské ve-
selí, které vychází z tradic spojených se svátkem Sv. 
Martina. Akce se účastní i klienti ostatních spřáte-
lených organizací z Poličky, Anenské Studánky, 
Nových Hradů, Svitav a Zábřehu. Bohužel ani letos 
jsme se bílého koně nedočkali. Na atmosféře v sále 
Na Písku to nic neubralo a všichni účastníci se bá-
ječně bavili. Již při přípravě muzikantů se účastníci 
pustili do tance a parket opouštěli jen velmi neradi. 
Přítomné v sále uvítala ředitelka Ludmila Dostálo-
vá a starosta města Moravská Třebová Miloš Izák. 
K symbolickému přípitku svatomartinským vínem 
se připojil i velitel střední vojenské školy a jeho zá-
stupce. Poté začalo správné veselí plné smíchu, hud-
by, tance a zábavy. Během večera vystoupily taneč-
nice břišních, španělských a cikánských tanců. Jako 
zpestření proběhla ukázka výcviku psů a jumpingu. 
V zábavném losování byla tradičně hlavní cenou 
svatomartinská husa s knedlíkem a zelím. Děkujeme 
všem dárcům, kteří přispěli cenami. Velké děkujeme 
patří hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Neto-
lickému za osobní záštitu a finanční podporu, měs-
tu Moravská Třebová za finanční podporu a Střední 
vojenské škole a vyšší odborné školy MO Mor. Tře-
bová za poskytnutí prostor sálu Na Písku a pomoc 
studentů, kteří se aktivně zapojili do veselí. Věříme, 
že se za rok opět sejdeme na této akci.
Dobrovolnictví
V průběhu listopadu se nám podařilo díky koordi-
nátorce akreditovat naše dobrovolnické programy 
u Ministerstva vnitra. V současné chvíli tedy máme 
akreditovány tyto 3 programy: Kamarád pro děti, 
Lebeda pro seniory a Déčko pro dobrovolnictví ve 
službách. Zájemci o dobrovolnictví ať kontaktují 
Vendulu Kouřilovou na email: vendula.kourilova@
mtrebova.charita.cz nebo na telefonu: 733 742 024
Sbírka pro Ukrajinu
S koncem měsíce listopadu skončila i sbírka ošacení 
pro Ukrajinu. Děkujeme všem, kdo se zapojil. Vel-
kou akci uspořádal Červený kříž ve Městečku Tr-
návka a farnost v Jevíčku. Díky všem jsme na Ukra-
jinu poslali pomoc v podobě přikrývek, zimního 
ošacení a obutí jak pro dospělé tak pro děti.
Andělský obchod
V průběhu měsíce listopadu došlo k úpravám obcho-
du, a to hlavně interiéru. Nové prostory budou v pro-
vozu v adventní době, aby jste mohli udělat radost 
dárkem z našeho obchůdku.
Krásný adventní čas, spokojené Vánoce a šťastný 
vstup do nového roku přejí zaměstnanci Oblastní 
charity Moravská Třebová. Další informace a kon-
takty najdete na našich internetových stránkách: 
www.mtrebova.charita.cz, facebooku či v zaříze-
ních DS Domeček a STD Ulita, SAS Šance pro ro-
dinu a CPP Cesta v ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Podzimní dušičkový čas v domově pro seniory

Soubor klientů a zaměstnanců 
Domova pro seniory 
Moravská Třebová

Vás zve na vánoční program

HEJ, ČLOVĚČE
dne 20. 12. 2014 od 14 hodin 

v kapli sociálních
 služeb
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Hodnocení fotbalového podzimu
ších soutěží. Co se týče mistrovských utkání, týmy jsme 
zvládli jak herně, tak i výsledkově všechny. Největší 
odměnou za přístup k tréninkům a zápasům je umístění 
na 1. místě v tabulce KP s celkovým počtem získaných 
bodů 37 a se skóre 61:22. 
Starší žáci – účastník krajského přeboru, po podzimu 
na 6. místě ze ziskem 22 bodů
Jaroslav Žouželka – trenér
Po loňské sezóně došlo ke stabilizaci hráčského kádru 
a všichni hráči jsou dnes kmenovými členy SKP Slovan 
Moravská Třebová. Letní přípravu jsme zahájili v po-
sledním červencovém týdnu  utkáním v Lošticích (výhra 
4:0). Zdařilá příprava pokračovala 3denním soustředě-
ním v Městečku Trnávce, kde jsme sehráli 3 utkání na 
fotbalovém turnaji CIMBURK CUP 2014. V utkáních 
s kvalitními soupeři - 2x remizovali 1:1 s FK Mohelnice 
a Sokol Čechovice, 1x vyhráli 2:1 nad týmem ŽIJEME 
HROU, který je složený ze 4 žákovských celků - Kun-
štát, Drnovice, Lysice a Boskovice. Herní soustředění 
v M. Trnávce se nám  po všech stránkách velmi vydaři-
lo. Do mistrovských zápasů v nové sezóně 2014-15 jsme 
nastoupili s odhodláním napravit předcházející výsledky 
a herní projev, který byl v minulé sezóně špatný. Pod-
zimní sezóna se nakonec starším žákům povedla, tým 
pravidelně trénoval 3x týdně a 85% tréninková účas po-
tvrdila velký zájem hráčů se zlepšovat. Mužstvo sehrálo 
12 mistrovských utkání v KP - 7x výhra - v Lanškrou-
ně a Dolním Újezdě 4:2, doma ve velmi dobrém utká-
ní s exligovými Svitavami 1:0, ve vyrovnaném utkání 
s Jablonném nad Orlicí 2:1, poté porazilo Poličku 6:1 
a v odvetě Ústí nad Orlicí a Lanškroun 4:2. Remízovalo 
1x v Ústí nad Orlicí 1:1 a 4x prohrálo - 3x po vyrov-
naných utkáních 1:2 v Litomyšli, v Libchavách a doma 
v oslabené sestavě s Letohradem. Kazem sezóny bylo je-
diné utkání v České Třebové proti vítězi podzimní části 
sezóny, kde jsme po slabém výkonu zaslouženě prohráli 
1:4. Tým se opíral o výkony brankáře Filipa Ondráčka, 
v obraně sehrál všechny zápasy /20/ Jakub Schütz, v zá-
loze nás držela trojice Pavel Neumann - nej. střelec 12 
branek, David Mikšánek a Jonda Krummer. V útoku hrá-
la velmi dobře dvojice Karel Kolář, který šel herně velmi 
nahoru a pokud se ukázní tak má před sebou velký po-
tenciál. Rovněž Denis Buček odehrál všechna utkání ve 
výborné formě a jen škoda jeho zranění, které mu zabrá-
nilo prokázat vzrůstající formu. Příslibem byly výkony 
hráčů, kteří přišli v létě z ml. žáků - Adam Hala, Patrik 
Kaláb, Vašek Štrajt, Tomáš Ebert a Honza Šmerda. Dob-
ré výsledky týmu starších žáků jsou zavazující před jarní 
sezónou a věřím, že všichni hráči přistoupí k nastávající 
zimní přípravě s velkým odhodláním a chutí se co nejlé-
pe připravit na jarní zápasy, které rozhodnou zda budou 
hrát o špici tabulky KP. 
Mladší žáci – účastník krajského přeboru, po podzi-
mu na 5. místě se ziskem 19 bodů
Roman Cápal – trenér
Po podzimní části soutěže jsme na 5. místě. Pozitivem 
je, že nás žádný tým z čela tabulky nepřehrává, ve větši-
ně utkání hrajeme více než vyrovnané partie. Nehrajeme 
jen na výsledky a zapojujeme do utkání většinu hráčů 
(hráček) z početného kádru skládajícího se z dvou desí-
tek hráčů. Výhled do budoucna? Dokážeme hrát vyrov-
naná utkání se soupeři z „divizních“ měst. Tým pracuje 
s podporou rodičů na jedničku, což je velice pozitivní.

Druhý listopadový víkend skončila podzimní část fotba-
lových soutěží a my dnes přinášíme její zhodnocení. Již 
před rokem a půl došlo k výrazné výměně na trenérských 
postech u mládežnických kategorií, hlavním trenérem 
se stal Jaroslav Žouželka a společně jsme se pustili do 
zlepšení fungování, které bylo o to těžší, že nás současně 
postihnul sestup týmu mužů z krajského přeboru a mu-
seli jsme tak řešit vše najednou. Přišlo několik nových 
trenérů, podařilo se nám postupně doplnit kádry talen-
tovanými dětmi z blízkého okolí, a to vždy po korektní 
dohodě s jejich mateřskými oddíly. V červnu muži po-
stoupili zpět do krajského přeboru a i výsledky mládež-
nických týmů nás přesvědčily o tom, že jsme se vydali 
správnou cestou. Na naší cestě jsme bohužel museli udě-
lat i několik nepopulárních rozhodnutí (zrušení B týmu 
mužů, rozloučení se s některými dlouholetými trenéry, 
minimalizování střídavých startů u hráčů mládežnických 
týmů, což bylo mnohými kritizováno), dokázali jsme 
však mimo jiné po dvouleté odmlce uspořádat několik 
kvalitně obsazených halových turnajů, uspořádat velký 
a podle ohlasů účastníků úspěšný mezinárodní turnaj 
mladších žáků a v červnu opět přilákat na náš stadion 
k přátelskému utkání dva prvoligové týmy. Dnes máme 
ve všech kategoriích dostatek dětí, funguje nám předpří-
pravka, výborně fungují obě přípravky, mladší i starší 
žáci působící v krajském přeboru přezimují v první polo-
vině tabulky, dorost je dokonce po podzimu lídrem kraj-
ského přeboru, což už se léta v Moravské Třebové nesta-
lo a rovněž muži jsou po návratu do krajského přeboru 
se ziskem 23 bodů po podzimní části v té lepší polovině 
tabulky. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem hrá-
čům, trenérům, funkcionářům, pořadatelům a rodičům 
našich dětí, že jsme společnými silami dokázali pozved-
nout moravskotřebovský fotbal, rovněž bych chtěl velmi 
poděkovat všem sponzorům a vedení města, bez jejichž 
finanční i materiální pomoci by fotbal v Moravské Tře-
bové již dávno nefungoval. Protože se blíží konec roku, 
všem bych také jménem vedení fotbalového oddílu SKP 
Slovan Moravská Třebová chtěl popřát klidné Vánoce, 
šťastný nový rok a aby se nám v tom příštím dařilo ales-
poň tak jako v tom uplynulém.
Muži – účastník krajského přeboru, po podzimu na 
9. místě se ziskem 23 bodů 
Ladislav Kučerňák – trenér
Po letním postupu z 1. A třídy do krajského přeboru 
Pardubického kraje jsme do soutěže vstupovali s oba-
vami, jak si v soutěži povedeme, protože z mužstva 
odešli tři hráči, kteří patřili k oporám. Tyto ztráty se 
nám podařilo zacelit buď z dorosteneckého, nebo z ru-
šícího se B mužstva. Nakonec jsme ve většině zápasů 
diktovali tempo hry, vytvářeli si brankové příležitosti 
a soupeřům jsme nedovolili téměř nic. Pouze ve dvou 
zápasech jsme se nedokázali prosadit a tak soupeř za-
slouženě vyhrál. 
Dorost – účastník krajského přeboru, po podzimu na 
1. místě se ziskem 37 bodů
Petr Václavek – trenér
Tým U19 SKP Slovan hraje krajský přebor, kterého se 
účastní dalších 15 celků. Sezónu jsme započali a i ukon-
čili s kádrem čítajícím 17 hráčů. Jedná se o kluky naro-
zené v období 1996 do 1999. Tým je složený převážně 
z kmenových hráčů SKP Slovan, doplněný kvalitními 
hráči z okolí Mor. Třebové. Před samotnou soutěží tým 
odehrál 4 velmi kvalitní přátelská utkání s týmy z vyš-

Doležela střídá Rotter
Tečku za celoročním seriálem Cykloman – Focus Cup 
2014 napsal tradiční slavnostní galavečer spojený 
s vyhlášením jeho výsledků. V minulém roce deko-
roval nejlepší účastníky seriálu domácí ikona cyklis-
tiky, hrdina, který se v současnosti „pohybuje na ne-
besích“ (po úspěších na Vueltě 2013 a Tour de France 
2014 získal angažmá v britské hvězdné stáji SKY). 
Leopold König nescházel na slavnostním ceremoniálu 
ani tentokrát a zákonitě se stal středem zájmu. V přátel-
ských diskuzích svému rozsáhlému fanklubu potvrdil, 
že jej v příštím sportovním životě čeká tvrdá řehole, 
možná ale také mnoho ocenění (mj. Král cyklistiky 
ČR 2014). Čtrnáctý ročník seriálu tedy spustil svoji 
oponu. Na piedestal vystoupili vždy tři nejlepší cyk-
listé v každé z devíti kategorií. Na vrchol s označením 
Absolutní vítěz znamenajícím titul nejvšestrannějšího 
cyklisty ve městě vystoupil po zásluze Michal Rotter, 
o jehož triumfu nebylo dlouho před koncem ročníku 
pochyb. Zúčastnil se všech deseti podniků (podobně 
jako dalších devět účastníků), svoji dominanci proká-
zal celkově čtyřmi dílčími primáty. Ve své kategorii byl 
šestkrát nejlepší (k tomu třikrát druhý a jednou třetí), 
což jen potvrzuje, že letošní cyklomanské prvenství je 
doopravdy v dobrých rukou. „Konečně to vyšlo i mně! 
Potkal jsem se ve správný čas s výbornou formou, roz-
hodující byla vůle. To ostatně neplatí jen ve sportu,“ 
sdělil sice skromně, nicméně o to s větší satisfakcí, spo-
kojený Michal Rotter. Třetina startujících (z celkové 
počtu 207 mužů a žen, kteří zasáhli do seriálu), zvládla 
sedm „povinných“ účastí, což jim zajišťovalo losování 
v tombole o zajímavou, letos finanční cenu. Ozdobou 
seriálu znovu byli i „přespolní“ aktéři, kteří v přátelské 
atmosféře nejen, že zcela zdomácněli, ale navíc posbí-
rali i řadu cenných výsledků v jednotlivých závodech 
a v celkové klasifikaci (reprezentanti dvou svitavských 
klubů, Cyklo Profi Holice a mnozí další). Korunovace 
nejlepších cyklistů byla doplněna doprovodným kul-
turním programem a podtržena i spontánní nefalšo-
vanou dobrou náladou. Tak si to ostatně představoval 
předseda CK Slovan Miloš Mička. Ve svém úvodním 
proslovu ocenil rozsáhlý štáb organizátorů (pořadatelé 
jednotlivých akcí, jury a další). „Výkony mladých ju-
niorů jsou velmi potěšující i zavazující. Seriál získal 
pevné a určitě nepřehlédnutelné místo v regionálním 
sportovním kalendáři a nadále se prohlubuje jeho ob-
liba u závodníků i hobbíků,“ uvedl Miloš Mička. „Král 
je mrtev, ať žije král! Už za pět měsíců do toho znovu 
šlápneme!“ rezonovalo sálem. Výsledky podrobně na-
leznete na www.cykloman.cz                                     (mt)

Dominantní vstup třebovských futsalistů do páté sezóny
Po loňské stabilizaci sestavy, která měla za důsle-
dek značně zlepšenou výkonnost a výborné vý-
sledky jak v krajské soutěži tak v Českém poháru, 
vstoupili „šakalové“ do nového historicky pátého 
ročníku Východočeské krajské ligy s jedinou, zato 
výraznou posilou. Ofenzivní sílu výrazně podpořil 
kapitán třebovského SKP Slovan Tomáš Staněk. 
Další zásadní změnou je vstup týmu pod záštitu 
TJ Slovan Moravská Třebová, což by mělo zna-
menat větší možnosti v přípravě i chodu klubu, 

Branky: Trnka, Sedláček, Němec
ŠH M. Třebová - Torpédo Vysoké Mýto 5:1 Bran-
ky: 3 Staněk, Němec, Huryta
Devět bodů znamená výborný start do sezóny. 
Stejný devítibodový počin měl i tým z České Tře-
bové a Bukvice Vysoké Mýto. V turnajové formě 
soutěže se teprve ukáže, kdo jak na tom je. Šaka-
lí hněv se teď objeví až v polovině prosince na 
turnaji v Poličce. Bližší informace a fotografie: 
http://www.sakalihnev.cz.                   Pavel Němec

stejně jako dalšího rozvoje tohoto sportu ve měs-
tě. Úvodní turnaj se odehrál ve Vysokém Mýtě. 
Všechny tři zápasy se silnými soupeři (zejm. Jo-
kers Polička) futsalisté vyhráli. V něm tým repre-
zentovali: L. Vykydal – K. Müller, P. Němec, V. 
Huryta, M. Suchý – M. Sedláček, T. Staněk, P. 
Matoušek, F. Trnka.
ŠH M. Třebová - Tisako Tisová 3:1 (1:1) Branky: 
2 Müller, Staněk
ŠH M. Třebová - Jokers Novabrik Polička 3:1 

Pokračování na straně 16



strana 15 / prosinec 2014Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁSport

Program činnosti Klubu 
českých turistů

10. 12. Schůze odboru turistiky v klubovně odbo-
ru KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc 
leden a plánu činnosti odboru na rok 2015.
13. 12. Autobusový zájezd do adventní Vratisla-
vi (Wrocław, PL). Odjezd přihlášených zájemců 
v 6:30 hod. z autobusového nádraží. Jízdné: 200 
Kč pro členy KČT, 270 Kč pro ostatní. Platný ces-
tovní doklad s sebou. Na programu volná prohlídka 
hlavního města historického Slezska v předvánoč-
ní atmosféře, včetně návštěvy vánočního trhu na 
Hlavním náměstí. Zajišťuje J. Schneeweiss
20. 12. Vycházka do okolí Moravské Třebové 
Za kouzelným stromkem v délce cca 10 km. Sraz 
v 10 hod. u LIDLu. Zajišťuje H. Kopřivová
26. 12. Odpolední Vánoční procházka do přírody 
v délce do cca 12 km. Sraz zájemců v 13 hod. u au-
tobusového nádraží. Zajišťuje J. Kuncová
Připravujeme:
1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hradis-
ka. Sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádra-
ží. Délka trasy cca 10 km. Zajišťuje P. Harašta
V případě příznivého počasí budou každou volnou 
neděli uskutečňovány vycházky do okolí. Pravidel-
ný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo interne-
tových stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz
Klub českých turistů přeje nejen svým členům, 
ale všem příznivcům turistiky do roku 2015 hod-
ně zdraví a příjemných chvil strávených na cestách 
přírodou a za poznáním.                KČT MT

Sportovní pozvánka
Stolní tenis
DM
6. 12.    9:00 Slovan A - Linea Chrudim A
 13:30 Slovan A - Sokol Chrudim B 
KP B 
7. 12.   9:00 Slovan B - Vidlatá Seč 
 13:30 Slovan B - Litomyšl B
Regionální přebor
13. 12.   9:00 Slovan C - Polička B
 12:00 Slovan C - Litomyšl C
Regionální soutěž
třebovský tým Slovan D hraje venku
Sledujte http://www.stpk.cz/, případně nava-
zující portály
Atletika
http://akmtrebova.cz/
Hokej
HC Slovan A (5 zápasů, z toho 2 doma)
7. 12. 17:00 HC Slovan - Jiskra Litomyšl
17. 12. 19:00 HC Slovan - HC Chotěboř
KLJ
6. 12. HC Slovan - TJ Lanškroun
20. 12. HC Slovan - HC Chotěboř
KLD
19. 12. HC Slovan - HC Choceň
KLŽ (mladší, starší)
6. 12. HC Slovan - HC Polička
20. 12. HC Slovan - TJ Lanškroun
Fotbal
zimní halové turnaje
Cyklistika
1. ledna 2015 Novoroční vítání cyklistické 
sezóny (19. ročník)
13:00 hod. vyjížďka cyklistů (20 km). Sraz 
na náměstí TGM. Přijďte v hojném počtu 
i vy, kteří jste mezi skvělými lidmi dosud ne-
byli a pojedete poprvé.                              (mt)

Zimní futsalová liga v Moravské Třebové 
Nadcházející období pro nás nebude jen o přípravách 
na vánoční svátky, ale především tento zimní čas pro-
žijeme při sportu, který nám přináší radost. První pro-
sincovou neděli zahajujeme 3. ročník Zimní futsalové 
ligy (ZFL). Téměř 120 hráčů v deseti týmech bude po 
dobu několika týdnů prožívat nejen radost z vítězství, 
ale i smutek z proher. Před začátkem soutěže je jis-

tá jedna věc, třetí titul v řadě nezíská mužstvo Skunk 
boys, které se pro letošní rok nepřihlásilo. Zimní futsa-
lová liga v Moravské Třebové vznikla v roce 2012, re-
alizace je náročná, ale projekt, který vznikl, za to stojí. 
Tak jako předešlé ročníky, se na všechny hráče těšíme 
při prvním kole ZFL, který zahajujeme 7. 12. v tělo-
cvičně „na zemědělce“.                  Realizační tým ZFL

Úspěšný rok mažoretek Espiral
25. 9. mažoretky Espiral Moravská Třebová uzavřely 
svůj soutěžní rok účastí na nepostupové soutěži O po-
hár lanškrounské koruny. Zde nejstarší skupina mažore-
tek získala úžasnou zlatou medaili. Děvčata tak dávají 
krásný příklad svým malým svěřenkyním a věříme, že 
i ony začnou sbírat úspěchy na příštích soutěžích. Tre-
nérky získávají zkušenosti na seminářích i se zahranič-
ními lektory, kde v rámci Svazu mažoretek ČR NBTA 
obdržely i akreditaci MŠMT a tím mohou s dětmi pra-
covat opět na vyšší úrovni. Pokud se chcete přijít po-
dívat na náš trénink, rádi Vás uvítáme každý pátek od 

15:00 do 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ Kostelní náměstí 
(vchod od parkoviště). Tímto chceme poděkovat všem 
našim příznivcům za podporu v roce 2014 a těšíme se 
na další spolupráci i v příštím roce. Velké díky patří 
i Radě města Moravská Třebová za poskytnutý finanční 
příspěvek na činnost mažoretek bez kterého by se tato 
naše činnost neobešla.                Jitka a Andrea Štolovy

König bude jezdit 
v prestižní stáji SKY

To, co bylo dlouho tajemstvím, je konečně odhaleno. 
V současnosti nejslavnější moravskotřebovský spor-
tovec cyklista Leopold König (7. místo na Tour de 
France 2014) podepsal dvouletou smlouvu s hvězd-
ným týmem SKY. Nastává mu tak tvrdá řehole, kterou 
profesionální sport na této úrovni přináší. Jedničkou 
v týmu je Chris Froome (vítěz Tour de France 2013). 
Dalšími jezdci jsou např. Ir Nicolas Roche (Irsko), 
Brit Andrew Fenn, Nizozemec Wout Poels, Dán Lars 
Petter Nordhaug ad. „Chci dělat Froomovi jakéhosi 
superdomestika a přiučit se dalším dovednostem, kte-
ré jsem v NetApu nestihnul,“ prozradil Leo při krátké 
návštěvě města před další přípravou na Kanárských 
ostrovech. Lze rovněž očekávat, že Leo bude vyhlášen 
českým cyklistou roku 2014, v nominaci je s mistrem 
světa v cyklokrosu Z. Štybarem. Jméno padesátého 
jubilejního Krále cyklistiky bylo známé po uzávěrce 
MTZ. Další cyklistická hvězda, rovněž moravskotře-
bovský rodák Roman Kreuziger, po 100 dnech cyklis-
tického půstu konečně vyjel na trať, když se zúčastnil 
za stáj Saxo-Tinkoff italské jednorázovky Milán-Tu-
rín. Jeho „případ“ však není dosud plně dořešen.    (mt)

Ocenění pro potápěče
Pátek 14. 11. 2014 měl 
pro členy moravskotře-
bovského potápěčského 
klubu Medúza slavnost-
ní nádech. Zlatý odznak 
Svazu potápěčů ČR za 
mimořádné zásluhy o roz-
voj potápění přijel do 
Moravské Třebové předat 
člen prezidia Svazu čes-
kých potápěčů Miroslav 

Janeček čestnému předsedovi klubu Medúza Luďku 
Klučkovi. Slavnostní setkání se uskutečnilo pod zá-
štitou starosty města Moravská Třebová Miloše Izá-
ka, který zúčastněné potápěče provedl i po historic-
kých prostorách naší radnice. 
Luděk Klučka stál v roce 1961, kdy bylo u nás potá-
pění ještě v plenkách, u zrodu klubu Medúza. Postu-
pem let se stal držitelem Bronzového odznaku, byl 
předsedou krajské potápěčské rady a instruktorem 
potápění. Řadu členů klubu učil základům potápě-
ní. Ochotně a neúnavně propagoval potápění u nás. 
Byl rozhodčím i trenérem dětí v ploutvovém plavá-
ní a orientačním potápění. Pod jeho vedením získa-
ly děti na závodech řadu ocenění. Od roku 1987 byl 
předsedou klubu a od března 2014 je jeho čestným 
předsedou. Všichni členové klubu našemu kamará-
dovi Luďkovi gratulují.                    Martina Piňosová

Hokejisté válčí se ctí 
a přepisují dějiny

Hokejistům končí první polovina základní části. Na 
řadu přijdou odvety, které stanoví případné postupy 
do vyřazovací části play-off. Ve všech obsazených 
krajských ligách (věkových kategoriích) si hráči 
Slovanu vedou se ctí, jak napovídá titulek. Týká se 
týmu dospělých, zejm. výsledku se Světlou n/S. Ne-
šťastná prohra v Litomyšli se projevila v úsilí tře-
bovských hokejistů kladně - dalšími výhrami, které 
zařadily tým na průběžné 4. místo v tabulce. Věří 
však, že svými výkony zůstanou na místě zjišťující 
postup a vlastně i základní cíl.                              (mt)

Luděk Klučka

Družstvo odbíjené s trenéry Adamovými
Text a foto: František Matoušek

Podzim mladých volejbalistek
Začátkem listopadu se v hale Gymnázia Morav-
ská Třebová konalo 3. kolo soutěže mladších ža-
ček Olomouckého kraje. Na startu turnaje se sešly 
týmy Olomouce, Přerova a Šternberka. Naše děv-
čata bojovala, nestačila pouze na družstvo Přerova, 
a přesto obsadila 2. místo. Družstvo mladších žaček 
TJ Slovan Moravská Třebová nastoupilo ve slože-
ní: Bubeníková Denisa, Cápalová Monika, opiso-
vá Anežka, Kolářová Tereza, Millonigová Eliška, 
Pálková Gábina, Peškarová Vendula a Vágnerová 
Michala. O zápis se postaraly zraněné hráčky Pod-
horná Petra, Jánská Natálie a Navrátilová Kamila.
Celý turnaj provázela skvělá atmosféra (hráčky, ro-
diče, příchozí, bubny, trubky a hlasivky).
Dodatek:
Po upozornění jedné ze čtenářek dáváme opravu 
chybné informace, citujeme: „Svěřenkyně trenérů 
Adamových v minulosti nehrály extraligu, pouze 
ligu a k postupu jim chyběl pověstný krůček.“ Sou-
časně podotýkáme, že oddíl VK Slovan má v sou-
těži zapojeno více družstev, přičemž každé si za-
slouží pochvalu za přístup a odhodlání svých členů, 
stejně jako jejich obětavé trenérky. K roli a přínosu 
H. a K.Vávrových se v tomto smyslu vrátíme v dal-
ším vydání zpravodaje. 
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Bára Vávrová se svými trofejemi          Foto: archív

Mladší žáci – po podzimní části soutěže na pátém 
místě             Obě fotografie František Matoušek 

Mladší přípravka, do které se rekrutují borci z fotba-
lových školiček                           

Poslední metry před cílem              Foto: archív

Výroční závod horských nosičů místo oslav upadl do smutku
V rámci jubilejního 30. ročníku závodu Sherpa Rallye 
a 4. ročníku MS se v neděli 19. října 2014 ve skupině 
soutěžících nosičů zúčastnil linhartický Roman Langr 
vynášky na Chatu pod Rysmi (2250 m). Na startu se 
sešlo 53 mužů a 18 žen připravených absolvovat s ná-
kladem na zádech nelehký výstup s převýšením cca 
850 metrů z Popradského  plesa na Rysy.  Romana po 
cestě potkala nepříjemnost z největších, když se mu po-
měrně krátce po startu rozbilo to nejdůležitější – obutí. 
Nevzdal se a problematický výstup se zátěží, která je 
nebezpečná zejména při pohybu po řetězových úsecích, 
zvládl vzhledem k technickému hendikepu víc než dob-
ře. „Nahoře napadlo sedm centimetrů sněhu a vytvořila 
se velmi nepříjemná ledová glazura, i bez toho je výstup 
na Rysy v místech řetězů velmi problematický, praktic-
ky nelze kontrolovat terén kvůli závaží na zádech,“ říká 

Roman Langr. V případě zledovatělé, či sněhem pokryté 
cesty závodníky u řetězů jistí k zásahu připravená hor-
ská služba, ani ta však letos nemohla zabránit dvěma 

Pohár ze skokového seriálu dětí konečně v Kunčině 

tragédiím. Při nástupu do řetězů se udála smrtelná neho-
da, když pracovnice z chaty sestupovala zkratkou a ne-
přežila pád z cca 100 metrové výšky. V době, kdy Ro-
man přelézal bez podrážky na botě v místě řetězů, byla 
HS mimo trasu u první nehody, pak ale přišlo uklouz-
nutí dalšího člověka. Patnáctimetrový pád ani on nepře-
žil. Po prvních závodnících docházeli ostatní účastníci 
jak kvůli téměř neschůdné trase, tak kvůli psychickému 
rozpoložení z nešťatsného průběhu akce i v rozmezí 
několika hodin. „Nekonalo se žádné slavností zakonče-
ní, vyhlásili prvních 15 lidí kvůli archívu, ale všichni 
jsme byli namísto radosti z vlastního výkonu i z úspěchu 
ostatních a celého tatranského závodu smutní,“ komen-
tuje událost měsíc po datu Roman Langr. Sám nakonec 
se 60 kg zátěží na Rysech obsadil 15. místo. Za podporu 
v závodě děkuje městu Moravská Třebová.            (daz)

Nejen plně obsazené turnusy letních táborů a ví-
kendových akcí pro děti, ale i výsledky ve sko-
kovém odvětví jezdeckého hobby sportu potěšily 
všechny příznivce Jezdeckého klubu Kunčina. Ti 
nejmenší na sobě a spolupráci se svým poníkem 
Vilíkem sice musí ještě zapracovat, ale určitě ni-
koho svými výsledky nezklamali. Vyhrát není 
snadné, to dobře ví Anička Drdlová ze ZŠ Pa-
lackého, která se letos po skončení seriálu Pony 
poháru musela oproti loňským stupňům vítězů 
spokojit s celkovým šestým místem, což ovšem 
není mezi více jak 50 účastníky špatný výsledek. 
Statečně bojovala ve stejné pony akci i Katka Sov-
ková a obsadila na nové klisně rodiny Šejnoho-
vých Gallus Rhianon v konečném pořadí 8. místo. 
Na koníka, který teprve před rokem dostal poprvé 
sedlo, to byl výborný výkon a zasloužil si tak poz-
ději se svou majitelkou Elou Šejnohovou při spo-
lečné závodní premiéře i pozornost kamer České 
televize v jednom z rozhovorů pro Déčko. Naše 

Starší přípravka, ročníky 2004 a 2005, Michal 
Heger - trenér 
Na trénink pravidelně chodilo přes 20 dětí, na 
turnajích se postupně vystřídali 4 brankáři, v poli 
(při systému hry 5+1) se vystřídali téměř všich-
ni hráči. Z turnajů jsme nikdy neodjeli poražení. 
Mistrovské turnaje jsme ukončili vždy na prvním 
nebo druhém místě, pouze tým ze Svitav se poka-
ždé ukázal nad naše síly. Nyní začíná zimní halová 
část roku, kdy nás čeká několik zajímavě obsaze-
ných turnajů.

děvčata soutěžila v mnoha případech s o několik 
let staršími soupeři, přesto statečně a zjistila, že 
je třeba v příští sezóně ke trošce štěstí přidat větší 
píli k dosažení vysněného cíle. Jen krůček od něj 
byla Bára Vávrová ze ZŠ Kostelní náměstí. Přes-
něji řečeno pár bodíků v klasifikaci ji a valacha 

Artura dělilo od vítězství ve Skokovém poháru 
Stáje Manon. Po napínavém závěrečném parkuru, 
kdy se na poslední překážce přihlásila únava a na 
zem spadla jedna z bariér bylo jasné, že souboj 
o prvenství je prohraný a tak připadlo dvojici mís-
to druhé a stříbrný pohár. Dobrým vystoupením 
podpořila klub i Terka Kynclová ze ZŠ Palackého 
na své Merilin, které se zlepšovaly po celý rok zá-
vod od závodu a rozloučily se celkovým 5. mís-
tem. Sezónu završila obě děvčata účastí na Dět-
ském šampionátu na Suché, kdy v jedné ze soutěží 
převzala Bára pohár za 1. místo a Terka si odvezla 
ocenění za 3. a 5. místo v obou odskákaných par-
kurech. Všem dětem z našeho klubu gratulujeme 
a děkujeme za prezentaci na závodech, i když ně-
kterým vše nevyšlo podle představ a přejeme jim 
další krásné chvíle v sedlech koní ať už na sou-
těžních kolbištích nebo v lese za stájí. Děkujeme 
i rodičům, ostatním klientům a členům za jejich 
podporu, také firmě Agro Kunčina, a. s., za po-
skytnutí tréninkových prostor. 

Za JK Kunčina Zuzana Šejnohová Vrbická

Dokončení ze strany 14

Cyklománek znovu 
rozzářil dětské oči

Šedesátka dětí - nadšených cyklistů v rockovém 
klubu Duku-Duku se sešla na ukončení 8. ročníku 
cyklistického seriálu Cyklománek, pojmenované-
ho letos po hlavním sponzorovi VHOS Cup 2014. 
S rodiči byla účast dvojnásobná. Organizátorka 
Jana Hrbatová analyzovala celý ročník, přednosti 
i sporná místa podniku. Konstatovala s radostí, že 
účastníků stále přibývá (pravidelná účast přesaho-
vala pokaždé třicítku dětí), alespoň jediného zá-
vodu se zúčastnilo 70 malých a mladých cyklistů 
(5-15 let). Těch, co jeli v jednotlivých osmi závod-
ních kláních minimálně 6x (16), se týkalo staronové 
překvapení - losování o kolo za 8.000 Kč věnované 
hlavním sponzorem. To získala P. Dvořáková, mj. 
úspěšná i v samostatné kategorii D II.
Letošní Cyklománek bezesporu znovu potvrdil 
svou funkčnost. Dětí jezdících na kole v Moravské 
Třebové je stále víc (v tom směru je pozitivem ote-
vření in-linové dráhy na Knížecí louce) a seriál je 
vítanou příležitostí k pohybu obecně, stejně jako ke 
srovnání vlastních schopností s ostatními. Výhrou 
je vlastně už samotná účast, jak se shodli rodiče, 
důležité je, že se jejich ratolesti nenudí. Organizá-
torský tým na závěr programu, který mj. nabídl dě-
tem i tanec a další zábavu, slíbil, že se za pár měsíců 
mohou těšit na další pokračování.                         (mt)

Mladší přípravka, Stanislav Neubauer - trenér
Mistrovské zápasy, které jsme v loňském roce 
prohrávali o 8 až 10 branek, byly tuto část sezó-
ny podstatně lepší. Dokázali jsme sehrát vyrovna-
né zápasy i s mužstvy složených pouze z ročníků 
2006. Tabulky naší přípravky se nevedou, ale i tak 
jsme některá svá utkání dovedli do vítězných kon-
ců a herní kvalita hry se neustále zlepšuje. Co nás 
tíží, je malý přísun hráčů z fotbalové školičky, od-
kud v letošním roce přišli z ročníku 2007 pouze 
dva hráči.                                                 Martin Tylšar,

předseda SKP Slovan Moravská Třebová


