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Žáci třebovských škol už pravidelně objímají sym-
bolicky své město na důkaz sounáležitosti s mís-
tem, kde žijí.         Foto: František Matoušek

Ve školách stále rostou počty prvňáčků

Maximální profit pro občana – způsob vedení města v končícím volebním období

O deset méně než tisíc bylo na počátku školní-
ho roku zapsáno žáků ve všech třech moravsko-
třebovských základních školách. Oproti loňské 
statistice, která shrnuje počty na konci září, kdy 
se podává zahajovací výkaz skutečného počtu 
nastoupivších dětí, je to více cca o dvě desítky. 
Prvního září je osobně jako už tradičně přišel 
přivítat ve školních lavicích starosta města Mi-
loš Izák, který navštěvuje první třídy s drobnými 
dárky pro příjemnější vykročení do nové etapy 
života malých školáčků.

Nejmenších většinou přibylo
Ve dvou z našich škol počet prvňáčků vzrostl, 
základní škola na 
Kostelním náměstí 
jich má letos méně, 
proto místo loň-
ských dvou otevírá 
pro rok 2014/2015 
jednu první třídu. 
Základní škola v uli-
ci ČSA pokračuje 
v mnohaleté tradici 
přípravných tříd, jež 
se stále více osvěd-
čují. Pro děti, které 
letos školní docház-
ku zahajují, byly ve 
třídách nachystány 
milé dárky – školní 
brašny, jinde pomůc-
ky a další potřebné vybavení školáka. Přesto po-
dle statistik vyjde výbava jednoho prvňáčka na 

několik tisíc korun. Stát sice už přestal vyplácet 
tzv. pastelkovné, tedy příspěvek na školní po-
můcky pro prvňáčky, přesto mají sociálně slabé 
rodiny možnost si o peníze na malého školáka 
zažádat (viz pokyny na konci článku).

Deváťáky čeká volba
Rozdíly větší než v prvních třídách jsou ve ško-
lách v počtu žáků končících školní docházku. 
Zatímco v ZŠ ČSA vloni čítala devátá třída 26 
žáků, letos jich vyjde 12, u kostela mají deváťá-
ků oproti loňským osmnácti v jedné třídě letos 
třiatřicet ve dvou třídách. Dva deváté ročníky 
vypraví v červnu ze školních zdí také v Palac-

kého ulici, kde vlo-
ni bylo v posledních 
třídách 35 žáků, le-
tos je jich 48. 
Už zakrátko všech-
ny čeká rozhodování 
o dalším studijním 
směřování. V úva-
hu mohou brát jak 
střední školy a uči-
liště v našem městě, 
tak obory nabízené 
v regionu. Rodiče by 
však neměli brát toto 
důležité období v ži-
votě svých dětí na 
lehkou váhu a v pří-
padě nejistot se ob-

racet o pomoc na vhodné instituce a oganizace. 

Nejlepším čerpatelem peněz z evropských fondů 
byla podle agentury Datank v letech 2011–2013 
Moravská Třebová. Toto prvenství znamená, že 
Třebované na hlavu získali nejvyšší částku mezi 
obyvateli měst a obcí čerpajících na své rozvojové 
projekty peníze z Bruselu. Konkrétní částka v pře-
počtu na jednoho obyvatele Moravské Třebové 
byla vyčíslena na neuvěřitelných 20 043 korun, 
což je ve srovnání s městy na dalších příčkách 
nesrovnatelný výsledek. Podle tvrzení Hospodář-
ských novin z 8. 9. 2014, kde statistika vyšla, měs-
ta na dalších příčkách na hlavu svých občanů zís-
kala z dotací pouhé stokoruny. Některé akce pro 
zlepšení života ve městě byly realizovány z dotací 
zcela, jiné s podílem peněz z městského rozpočtu, 
další z vlastních prostředků.
Přehled nejvýznamnějších investičních akcí 
v letech 2010-2014:
Volnočasový areál Knížecí louka – v roce 2014 
v první etapě projektu vybudovány in-line stez-
ky v délce 2,2 km s náklady cca 6,3 mil. Kč. 

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2

Vážení občané,
před uzavírajícím 
se obdobím činnosti 
současné samosprá-
vy bych prostřednic-
tvím Moravskotře-
bovského zpravodaje 
rád vyjádřil poděko-
vání svým spolupra-
covníkům z agendy státní správy, stejně 
jako všem ostatním zaměstnancům měst-
ského úřadu. Poděkování za dobrou prá-
ci patří také všem členům městského za-
stastupitelstva. Při ohlédnutí za čtyřmi 
roky naší společné činnosti pro město 
musím s potěšením konstatovat, že v na-
ší spolupráci nedocházelo při jednáních 
o zásadních projektech, investicích či plá-
nech na rozvoj Moravské Třebové k žád-
ným třenicím, ani neshodám. O atmosféře 
porozumění svědčí i fakt, že v devadesá-
ti procentech hlasování městského zastu-
pitelstva hlasovali zástupci politických 
stran a uskupení zastoupených v tom-
to volebním období v našem hlavním sa-
mosprávném orgánu v téměř stoprocentní 
shodě. Jsem tomu rád nejen za sebe a své 
kolegy z rady města, ale především kvů-
li Vám. Díky Vašim zastupitelům po čtyři 
roky podporujícím naši vizi rozvoje naše-
ho krásného města jste se dostávali o krok 
blíž lepší budoucnosti Moravské Třebo-
vé, která nám všem bude i nadále ležet na 
srdci.                Miloš Izák, starosta města
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2014 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 432 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Morav-
ské Třebové hlášeno 104 cizinců s povo-
lením k trvalému pobytu na území České 
republiky. Celkem je tedy v Moravské 
Třebové k 31. 8. 2014 evidováno na trva-
lém pobytu 10 536 občanů.                   (zr)

Dokončení ze strany 1
Ve školách stále rostou počty prvňáčků

Dokončení ze strany 1
Maximální profit pro občana...

Mezi ty patří například úřad práce, který počát-
kem listopadu pořádá burzu středních škol (viz 
pozvánka na str. 3), pedagogicko-psychologická 
poradna, a především výchovný poradce či po-
radce pro volbu povolání, který je k dispozici na 
každé ze základních škol. V popisu jeho práce 
by mělo být poskytování kariérového poraden-
ství žákům a jejich zákonným zástupcům (po-
radenská činnost v oblasti volby dalšího studia 
a povolání, informace o přijímacím řízení na 
SŠ a gymnázia, pomoc s vyplňováním přihlá-
šek, se sepsáním odvolání atd.). Sám poradce 
také spolupracuje s Informačním poradenským 
střediskem (IPS) úřadu práce a s pedagogicko-
-psychologickou poradnou a může vám proto 
pomoci zajistit dítěti odbornou diagnostiku jeho 
předpokladů k dalšímu studiu, popřípadě vhodně 
nasměrovat volbu jeho budoucího povolání.

Dagmar Zouharová
K odstavci Nejmenších většinou přibylo:
Veškeré sociální dávky poskytuje od ledna 2012 
úřad práce. Pokud je rodina v hmotné nouzi 
a pobírá příspěvek na živobytí, může požádat 
o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu odů-
vodněných nákladů souvisejících se vzděláním 
nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. 
Pokud rodina dávku hmotné nouze příspěvek 
na živobytí nepobírá, ale je příjmy na hranici 
životního minima, může o dávky požádat také. 
Bližší informace podají pracovnice ÚP, kontakt-
ní pracoviště - hmotná nouze, Mor. Třebová, ul. 
Cihlářova 6/13, kde jsou k dispozici i potřebné 
formuláře.           Odbor sociálních věcí MěÚ MT

Získejte výhodně nemovitosti ve 
městě. Snížili jsme ceny!

Další dražba nemovitého majetku měs-
ta Moravská Třebová se uskuteční dne 
18. 10. 2014 od 9:00 hodin v budově 
muzea. Úplné informace o nemovitostech 
(data prohlídek a podrobnější popis) najde-
te na stránkách města https://www.morav-

skatrebova.cz/radnice/uredni-deska/draz-
by-mesta, kde jsou zveřejněny dražební 
vyhlášky jednotlivých nemovitostí. U vět-
šiny z nich byly oproti minulým nabídkám 
sníženy ceny! Mailové dotazy zodpovíme 
na adrese: jfabianova@mtrebova.cz.     (zr)

Ve stejném území vznikla cyklostezka spojující 
ulici Brněnskou a Gorazdovu, spolufinancována 
z 90 % ze Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry. Dáno do užívání 13. září 2014 (viz foto Mila-
na Bačika na titulní straně dole).
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. 
modernizace ČOV – nejvýznamnější projekt 
města v posledních letech, zahájen byl v roce 
2011, dokončen letos. Projekt rozšířil kanaliza-
ci do částí města a zajistil rekonstrukci čistírny 
odpadních vod podle aktuálních legislativních 
požadavků. Náklady projektu činí cca 227 mil. 
Kč. Projekt je podpořen z Operačního programu 
životní prostředí (dotace ze státního rozpočtu 
a prostředků EU činila dosud více než 158 mil. 
Kč, půjčka ze Státního fondu životního prostředí 
pak více než 17,5 mil. Kč). Na spolufinancová-
ní části nákladů projektu přijalo město bankovní 
úvěr ve výši 40 mil. Kč.
Infrastruktura pro sport a volný čas v Mo-
ravské Třebové – vybudování nového zázemí 
pro lední hokej (východní tribuny včetně parko-
vacích ploch) v letech 2009-2011. Dotace z Re-
gionálního operačního programu NUTS II Se-
verovýchod 27,4 mil. Kč, kryla tedy cca 61 % 
z celkových nákladů ve výši téměř 45 mil. Kč.
Cesta od renesance k baroku – dokončeno 
v roce 2013. Jeho součástí bylo vybudování his-
toricko-naučné stezky, obnova sedmi památko-
vě chráněných objektů  včetně rekonstrukce ná-
dvoří zámku a zámeckých zahrad. Do projektu 
byl zahrnut i nový architektonický prvek Brána 
času, který vzbuzuje značný zájem turistů i ob-
čanů. Náklady 37,7 mil. Kč. Projekt je podpořen 
z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod dotací ve výši cca 80% z celko-
vých nákladů.
Regenerace panelového sídliště – v roce 2010 
byla zahájena již 4. etapa úprav sídliště - rekon-
strukce ulice Jiráskova (rekonstrukce asfaltové-
ho povrchu, vybudování nových parkovacích 
míst ze zámkové dlažby, rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, vybudování a rekonstrukce no-
vých chodníků, vybavení dvou hřišť na míčové 
hry…).  V roce 2011  navázala etapa 5, jejímž 
předmětem byla úprava dvou vnitrobloků. Byla 
vybudována nová parkovací stání včetně odvod-
nění a vybudování nových chodníků. Došlo také 
k vybudování nového multifunkčního hřiště na 
míčové hry, bylo rekonstruováno veřejné osvět-
lení, doplněn nový mobiliář. V rámci obou etap 
byly řešeny i úpravy zeleně v daných lokalitách. 
Celkové náklady dvou posledních etap cca 15,5 
mil. Kč, na realizaci jsme čerpali dotaci od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ve výši 8 mil. Kč.
Kompostárna Hamperk - záměr vybudová-
ní kompostárny vznikl na základě potřeby řešit 
ekologickou likvidaci odpadu ve vazbě na zá-
kon o nakládání s odpady. Projekt řeší likvida-

ci a další zpracování zelených zbytků z údržby 
obecní zeleně i ze zahrad občanů, jejich eko-
logické využití a přeměnu v hnojivo. Celkové 
náklady na vybudování kompostárny v letech 
2010-2014 8,9 mil. Kč, podpora z Operačního 
programu životní prostředí cca 7,3 mil. Kč.
Inženýrské sítě pro rodinné domy – dlouho-
dobý záměr budování infrastruktury pro rodinné 
domy pokračoval v letech 2010-2014 zejména 
budováním nové infrastruktury v lokalitě ulice 
Strážnického (náklady celkem 6,2 mil. Kč vč. 
vybudování protipovodňového valu) a dále také 
přípravnými pracemi v lokalitě Udánský kopec 
(náklady celkem 2,3 mil. Kč).      
Modernizace MŠ Jiráskova – v roce 2011 byla 
zahájena kompletní rekonstrukce havarijního 
stavu objektu školky v ulici Jiráskova. Akce 
byla hrazena v plné výši z vlastních zdrojů měs-
ta a byla dokončena v roce 2012 s celkovými ná-
klady včetně nového vnitřního vybavení ve výši 
téměř 24 mil. Kč.
Digitalizace městského kina - náklady digita-
lizace ve výši 2,6 mil. Kč hradilo město z vlast-
ních zdrojů.
Fotovoltaické elektrárny  – v roce 2013 do-
končilo město výstavbu 4 fotovoltaických 
elektráren na objektech svých příspěvkových 
organizací s náklady 4,4 mil Kč. Kromě výro-
by ekologické energie FVE zlevňují platby za 
elektrickou energii v objektech, na kterých jsou 
instalovány, a generují pravidelný příjem pro 
město v podobě tzv. zeleného bonusu (cca 0,5 
mil. Kč ročně).
Modernizace veřejného osvětlení – komplexní 
zakázka zahrnující přípravu, realizaci a následné 
dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsled-
ků zavedených energeticky úsporných opatření, 
přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku 
za dosažení očekávaných ekonomických příno-
sů. Energeticky úsporná opatření jsou v těchto 
případech realizována na náklady dodavatele, 
které město postupně hradí z dosažených úspor. 
Cena opatření realizovaných v soustavě veřejné-
ho osvětlení činila 14,4 mil. Kč, splácet je město 
bude z generovaných úspor 10 let. V letošním 
roce město připravuje realizaci dalšího projek-
tu stejnou metodou se změřením zejména na re-
konstrukce kotelen v objektech příspěvkových 
organizací.
Mosty Stříbrný potok v Boršově - nutnost 
vybudování nových mostů přes Stříbrný potok 
v Boršově byla vázána na zahájení realizace 

Změna v obsazení  
redakční rady zpravodaje

Rada města schválila na svém zářijovém zasedání novou členku redakční 
rady Moravskotřebovského zpravodaje. Za odstoupivšího Petra Kopouncze 
se jí stala Marie Blažková.              (daz)

projektu revitalizace toku v rámci protipovodňo-
vých opatření. V roce 2013 bylo městem vybu-
dováno 9 nových mostů a realizovány 2 přeložky 
inženýrských sítí (hodnota díla 5,2 mil. Kč). 
Rekonstrukce kanalizace Jevíčská – komplet-
ní rekonstrukce havarijního stavu kanalizace, 
zahájena v srpnu 2014. Dle požadavku provozo-
vatele je v území navržena kanalizace, na kterou 
bude napojena stávající splašková kanalizace 
v ulici Pod Hamry. Projekt předpokládá napoje-
ní 17 rodinných domů v okolní zástavbě včetně 
napojení objektů v areálu vojenské školy. Cena 
díla z výběrového řízení je vyčíslena na 5,6 mil. 
Kč. Na realizaci bude navazovat také kompletní 
rekonstrukce chodníku v lokalitě.                  (zr)
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Technické služby Moravská Třebová firmou roku

Kampaň – Dny zdraví

Společnost Technické služby Moravská Třebová 
byla oceněna v prestižní soutěži Firma roku, živ-
nostník roku 2014. Dostali jsme se do krajského 
finále mezi deset nejlepších. Na stupních vítězů 
sice nejsme, ale i tak to považuji za velký úspěch. 
Vybíralo se bezmála z 300 soutěžících firem. 
Slavnostní krajské finále proběhlo v Pardubicích. 
Měla jsem čest představit naši firmu v krátkém 
vstupu a musím říci, že jsem byla potěšena i vel-
kým zájmem návštěvníků finále o naši společ-

Společnost Naproti, o. p. s., ve 
spolupráci se Zdravým měs-
tem Moravská Třebová a Vše-

obecnou zdravotní pojišťovnou ČR připravily 
osvětovou akci v rámci kampaně Dny zdraví. Dne 
9. 10. můžete v prostorách Laskavárny od 13 do 
17 hodin využít nabídky VZP ČR k bezplatné-
mu měření tělesných hodnot – měření svalové 
hmoty, tukové hmoty, kostní hmoty, metabolic-

nost. Velmi bych chtěla poděkovat všem zaměst-
nancům Technických služeb Moravská Třebová, 
protože oni jsou tím důležitým článkem úspěchu. 
Děkuji i jedinému společníkovi, městu Moravská 
Třebová, že nás nenechává usnout na vavřínech 
a neustále nás posouvá formou nových výzev 
a úkolů dopředu. Opravdu si troufnu říci, že mezi 
technickými službami neznám žádné, které by 
měly tak široké a rozmanité portfolio.

Gabriela Horčíková, jednatelka společnosti

kého věku, bazálního metabolizmu a hydratace 
těla. Každý účastník tohoto měření se dozví více 
o svém zdravotním stavu a navíc obdrží poukaz 
k bezplatné ochutnávce zdravých pokrmů, které 
připraví zaměstnanci Laskavárny. Přijďte udělat 
něco pro své zdraví!                   Ludmila Lišková, 

koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Služby Khk Pk, Oblastní kanceláře Svitavy

Fotoaktuality

Krajská hospodářská komora Pk, 
Oblastní kancelář Svitavy, Wolke-
rova alej 92/18, 568 02 Svitavy, 
http://www.khkpce.cz, e-mail: svi-

tavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968, 
je Kontaktním místem veřejné správy – Czech 
POINT, a také Informačním místem pro podnika-
tele. Kromě poskytovaných výpisů z Obchodního 
rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského 
rejstříku, Rejstříku trestů, Registru řidičů, vidi-

mace listin, legalizace podpisů, 
konverzí atd., lze v rámci slu-
žeb poskytovaných Informační-
mi místy pro podnikatele získat 
zdarma informace o podnikatel-
ském prostředí, programech pod-
pory MSP, dotacích EU i k zahá-
jení podnikání. Uvedené služby 
poskytujeme nejen svým členům 
ale i veřejnosti.       Lenka Báčová

Rada města Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace  
Sociální služby města Moravská Třebová

Podmínky výběrového řízení včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
• na www.moravskatrebova.cz, na úřední desce městského úřadu
• v občanském informačním centru městského úřadu 
• u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461 353 027,  

e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. ledna 2015, případně dle dohody.

Začíná univerzita 
třetího věku

Vážení přátelé, dne 5. 11. bude ve velkém sále ZUŠ 
v Mor. Třebové ve 14:30 hod. zahájen 15. ročník 
Moravskotřebovské univerzity 3. věku. Pozvá-
ní se týká posluchačů z předcházejících ročníků 
MTU3V. Ostatním, kteří nedostali pozvánku, se 
omlouváme, že nemohou být zařazeni. Z technic-
kých důvodů nelze překročit hranici 120 poslucha-
čů. Jsou však vedeni v seznamu zájemců a v přípa-
dě možností budou do MTU3V zařazeni. Děkujeme 
za pochopení.     Za lektorskou radu M. Blažková
Připomínáme seniorům, tělesně postiženým 
i dalším, kteří se zajímají o kurz PC pro začá-
tečníky a pokročilé, že se mohou ještě do 12. 
10. 2014 přihlásit u M. Blažkové, Dr. Louba-
la 10, Mor. Třebová, mobil: 606 223 855; tel.: 
461 316 285, e-mail: blazkova.mt@seznam.
cz. Do přihlášky uveďte jméno, adresu, e-mail, 
popř. tel. číslo. Zahájení kurzu bude včas ozná-
meno. Je plánováno v druhé polovině listopadu, 
je však závislé na počtu zájemců.                 (mb)

 

BURZA ŠKOL 2014 
Přehlídka středních škol a středních odborných učilišť 

4. 11. 2014, 9:00–18:00 hodin 
 

v prostorách multifunkčního centra FABRIKA SVITAVY 
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

 
Obsahem je 

• prezentace středních škol okresu Svitavy a dalších regionů  
• podrobné informace o vzdělávací nabídce a vyučovaných oborech  
• ukázky náplně a činnosti jednotlivých oborů  
• informační a propagační materiály      
• služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání ÚP ČR 
• prezentace významných zaměstnavatelů a jejich profesních požadavků 

 
Určeno pro 

• žáky základních škol a jejich rodiče 
• výchovné poradce 
• pedagogickou i širokou veřejnost 
• zaměstnavatele 

 
 

Pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích, pracoviště Svitavy ve 
spolupráci s multifunkčním centrem Fabrika Svitavy 

V pátek 19. září se za účasti zástupců Generálního štábu armády ČR, Vojenské střední 
školy a Vyšší odborné školy MO konal slavnostní slib žáků 1. ročníku            Foto: archív

Deklaraci přátelství podepsali počátkem září zástupci Moravské 
Třebové a partnerského Staufenbergu  Foto: archív
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Dědické právo v novém občanském zákoníku – II. část

Evropský týden mobility –  
Evropský den bez aut

V předchozím vydání jsem zmínila několik 
novinek týkajících se úpravy dědického práva 
v novém občanském zákoníku účinného od led-
na 2014, na které si v tomto článku dovolím dále 
navázat. Pořízení zůstavitele pro případ smr-
ti mohou mít podobu závěti, dědické smlouvy 
a dovětku. Obecně platí, že dědění z pořízení pro 
případ smrti má přednost před děděním v zákon-
né posloupnosti. Dědické smlouva, kterou jsem 
se zabývala v předchozí části, má přednost před 
děděním ze závěti. Závěť je jednostranným po-
řízením zůstavitele pro případ smrti. Nově může 
zůstavitel v závěti uvést podmínku, která určí, 
kdy bude dědic dědit (např. po úspěšném ukon-

Téma kampaně 2014 NAŠE ULICE – NAŠE 
VOLBA!
Letošní kampaň byla zahájena slavnostním ote-
vřením in-line stezky a cyklostezky Brněnská-Go-
razdova na Knížecí louce v sobotu 13. 9. za účasti 
několika stovek lidí. Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci s městskou policií připravily pro děti sou-
těže v jízdě na in-linech a odrážedlech. Obě stezky 
vyzkoušeli vyznavači jízdy na in-linech a na kole.  
Knižní výstava s tématikou NAŠE ULICE – 
NAŠE VOLBA! 
Dne 15. 9. byla otevřena v knihovně Ladislava 
z Boskovic výstava knih na téma Naše ulice – 
naše volba, kterou pro návštěvníky připravila 
s velkou pečlivostí pracovnice knihovny paní 
Chlupová. Velmi děkuji za vytvoření zajímavé 
výstavy a příjemné atmosféry.
Malování na ulici 
Další akcí byla uzávěra ulice Piaristická a ma-
lování na ulici dne 18. 9. Necelá stovka dětí zde 

čení vysokoškolského studia). Pokud dědic pod-
mínku nesplní, ztratí nárok na dědictví. Podmín-
ky nebudou moci být zcela libovolné, zákoník 
například nepovolí příkazy, které by dědice zřej-
mě šikanovaly či nutily ke změně stavu (např. 
k uzavření manželství). Nový občanský zákoník 
ustupuje od masivní ochrany nepominutelných 
dědiců (potomků zůstavitele) a jejich povinný 
podíl snižuje – u nezletilého dědice na tři čtvr-
tiny jeho zákonného podílu, u zletilého na jednu 
čtvrtinu (dřívější úprava naproti tomu vyžadova-
la, aby se nezletilému dostal celý jeho zákonný 
dědický podíl a zletilému dědici alespoň jedna 
polovina jeho zákonného podílu). Zákoník dále 

pomocí barevných kříd vytvářela nádherné ob-
rázky s rozmanitými motivy. Zapojila se také 
mateřská škola Tyršova. V Sušicích před ma-
teřskou školou malovalo 22 dětí. Pedagogický 
dozor měl plné ruce práce. Děti byly odměně-
ny drobnostmi, které věnovalo Zdravé město 
Moravská Třebová. Děkuji pořadatelům – za-
městnancům mateřské školy v ulici Piaristic-
ké, technických služeb, městské policie a Báře 
Švestkové z Domu dětí a mládeže za přípravu 
akce a povzbuzování dětí.
Do práce bez aut
V pondělí 22. 9. se zapojili do kampaně ETM 
a EDBA také zaměstnanci Městského úřadu 
v Moravské Třebové a přišli do práce pěšky 
nebo použili kolo či hromadnou dopravu. Dě-
kuji zúčastněným za pochopení a podporu sna-
hy o zlepšení ovzduší v našem městě.

Ludmila Lišková, 
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Na foto zleva: člen AEB Holm Riepenhause, senátor Radko Martínek, mís-
tostarosta Moravské Třebové Václav Mačát, starosta Moravské Třebové Mi-
loš Izák, ředitel výrobního závodu Moravská Třebová Pavel Kaše, jednatel 
společnosti Martin Chrt                     Foto: archív

Výrobní závod REHAU, s.r.o., zahájil svoji čin-
nost v roce 1994 a je jediným výrobním areálem 
německého gigantu v České republice. Největší 
rozvoj závod zaznamenal v posled-
ních čtyřech letech, kdy investice do 
jeho rozšiřování činily více než 500 
mil. Kč.
V roce 2011 byl závod rozšířen 
o novou provozovnu v  Jevíčku. Vý-
znamným krokem z hlediska presti-
že bylo vybudování tamního techno-
logického centra. 
V současné době je výrobní závod 
v Moravské Třebové s celkem 743 
zaměstnanci druhým největším zá-
vodem skupiny REHAU a největším 
zaměstnavatelem v regionu. 
V oblasti odborného technického 
vzdělávání iniciovala firma RE-
HAU, s.r.o., otevření nového studij-
ního oboru Mechanik plastikářských 
strojů ve Středním odborném učilišti 
ve Svitavách. 
Vyvrcholením oslav dvacetiletého 
výročí výrobního závodu byla letní 
slavnost, která se konala 23. srpna 
2014. Pozvání přijalo více než 600 

Společnost REHAU, s.r.o. – výrobní závod v Moravské Třebové 
oslavil 20 let úspěšného působení na českém trhu

hostů. Mezi nimi zaměstnanci se svými part-
nery, zástupci skupiny REHAU Automotive 
i čestní hosté z regionu jako např. senátor Rad-

ko Martínek, starosta Moravské Třebové Miloš 
Izák nebo starosta města Jevíčka Roman Müller. 
Ředitel výrobního závodu Pavel Kaše pozdravil 

zaměstnance, kterým poděkoval za 
jejich práci a nasazení. Firma RE-
HAU přinášela již od začátku svého 
působení do regionu své know-how 
a technologie, kterými se jí daří uspět 
v konkurenčním prostředí. Miloš 
Izák, starosta města Moravská Třebo-
vá, podtrhl hlavně význam firmy jako 
největšího zaměstnavatele a místního 
partnera. Působení v České republi-
ce ocenil i senátor Radko Martínek, 
který vyzdvihl aktivní přístup firmy 
v daném regionu, který lze dávat za 
vzor. Lze konstatovat, že se firma 
REHAU s cílem udržení zdravého 
životního prostředí aktivně a zod-
povědně podílí na vývoji a orientaci 
automobilového průmyslu a své sliby 
uplatňuje v praxi.         REHAU, s.r.o.
Více informací naleznete na 
www.rehau.cz
Kontakt: REHAU, s.r.o., Linharti-
ce 177, 571 01 Moravská Třebová,  
e-mail: motre@rehau.com

Ztráty a nálezy
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Mo-
ravské Třebové spravuje mimo jiné také agen-
du ztrát a nálezů. Každý, kdo něco našel, může 
u nás nalezenou věc odevzdat. Myslí se věc, 
o níž se neví, komu patří, a nejde o věc odlo-
ženou, kterou někdo ponechal jako opuštěnou 
pro její nepotřebnost a zapomněl, že takové 
věci odkládáme na sběrný dvůr. Může nás na-
vštívit i ten, kdo něco postrádá, a zeptat se, zda 
se jeho ztracená věc v naší evidenci nenachá-
zí. Stačí, když nám svou ztracenou věc popíše, 
a pokud jeho popis bude odpovídat skutečnosti, 
bude mu jeho věc vrácena. V některých zvlášť 
výjimečných případech může mít i doklad o za-
koupení ztracené věci nebo může mít fotografii. 
A jaké věci v agendě ztrát a nálezů evidujeme? 
Jsou to převážně kola, mobilní telefony, klíče 
od auta, ale třeba také kočárek. Agendu ztrát 
a nálezů najdete v budově Městského úřadu 
Moravská Třebová, ulice Olomoucká 2 hned 
v přízemí oddělení Občanského informačního 
centra.                        Za OIC Pokorná Šárka

dává zůstaviteli nové možnosti v oblasti vydědě-
ní potomka. Kromě dříve stanovených důvodů 
(potomek neposkytl pomoc ve stáří, neprojevuje 
o zůstavitele zájem, byl odsouzen k trestu odnětí 
svobody pro úmyslný trestný čin nebo vede ne-
zřízený život) se zavádí další dva – pro zadlužení 
a pro marnotratné počínání. Pro případ, že zůsta-
vitel neprojeví poslední vůli, dědí jako dosud dě-
dici ze zákona. Okruh dědiců se ale rozšiřuje ze 
čtyř tříd na šest. Do okruhu dědiců tak patří i na 
prarodiče nebo bratranci a sestřenice. Novinka, 
která dědice příliš nepotěší, spočívá v tom, že 
zatímco dříve dědic ručil za dluhy zemřelého jen 

Pokračování na straně 8
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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

ní dokladů a prověření rejstříků trestů byli oba 
muži řešeni ve zkráceném řízení o přestupku 
a odměněni nejvyšším možným oceněním ve 
formě uložených blokových pokut za porušení 
stanovených pravidel. 

Karel Bláha, velitel městské policie
Město opět investuje do boje 

s kriminalitou
V Moravské Třebové se opět investovalo do po-
sílení bezpečnosti v ulicích města. V jarních mě-
sících vedení města rozhodlo o vyčlenění nema-
lých finančních prostředků na realizaci dlouho 
připravovaného projektu, kterým bylo propojení 
pracoviště kamerového systému městské policie 
s pracovištěm Obvodního oddělení Policie ČR 
MT. Projekt byl úspěšně zrealizován a v sou-
časné době mají policisté Obvodního oddělení 
přístup k ukládanému záznamu kamerového sys-
tému, čímž se značně zefektivnila práce jak stráž-
níků, tak i policistů Obvodního oddělení PČR. 
Ale přístupem k záznamům kamerového systému 
zdaleka vše nekončí. Policisté, stejně jako stráž-
níci městské policie, mají možnost vidět reálný 
přenos jednotlivých kamer a kamery variabilně 
užívat pro svoji práci. Co dodat? Snad jen tolik, 
že vícero očí více vidí a značně se tak zvyšuje 
pravděpodobnost zachycení případného páchání 
trestné činnosti v ulicích našeho města. Na závěr 
tohoto článku ještě prozradím, že v rámci vyčle-
něných prostředků na rozšiřování kamerového 
systému se ještě našly prostředky na nákup nové 
kamery, která posílí dohled v centru města, a to 
v ulici ČSA a na náměstí T. G. Masaryka.

V podnapilém stavu byli 
vykázáni z autobusu

Dvěma mužům slovenské národnosti, cestují-
cích autobusem až na východ Slovenska, se díky 

nadměrné konzumaci alkoholických nápojů ces-
ta řádně zkomplikovala a prodražila. Řidič auto-
busu pravidelné linky Praha – Michalovce, kte-
rý v prostoru čerpací stanice ÖMV v Moravské 
Třebové zastavil z důvodu dodržování povinné 
přestávky, se obrátil na hlídku městské policie 
s žádostí o pomoc při řešení sporu se dvěma pod-
napilými cestujícími. A řešení na sebe nenechalo 
dlouho čekat. S využitím práv vykázali unifor-
movaní představitelé zákona oba muže z auto-
busu veřejné dopravy. S ohledem k pokročilému 
času, kdy hodiny oznamovaly příchod dvaadva-
cáté, nezbývalo podnapilým narušitelům občan-
ského soužití než přivolání vozidla taxislužby, 
kterým odcestovali do nedaleké České Třebové 
vyčkat příjezdu vlaku jedoucího žádoucím smě-
rem. 

Kamerový systém opět boduje
Díky kamerovému systému se podařilo zadržet 
dva romské muže původem ze Slovenska, kte-
ří nabízeli v ulici Svitavské a Cihlářově laci-
né hodinky a kosmetické přípravky nejasného 
původu. Právě za pomoci kamerového systému 
a za vzájemné spolupráce obou policejních slo-
žek se podařilo důkladně zmapovat pohyb těch-
to jedinců a zkoordinovat policejní síly tak, že 
byla zcela vyloučena možnost jakéhokoli úni-
ku. Rafinovaná past nečekaně sklapla u výcho-
du z Cihlářovy ulice do náměstí. Oba muži se 
náhle ocitli v sevření pěti zdatných policistů 
a nebylo úniku. Při důkladném překontrolová-

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.

Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
Od 1. září oficiálně vzniklo Středisko výchovné 
péče Svitavska ALFA (dále SVP ALFA). Zakla-
datelem tohoto střediska je Občanské sdružení 
Květná zahrada a jeho ředitelem byl jmenován 
Petr Dřínovský. SVP ALFA vzniklo na základě 
dlouhodobé poptávky po této službě právě ve 
Svitavském regionu. Středisko najdete od 1. 9. 
ve Svitavách, ul. Purkyňova 284/1, budova býva-
lého domova mládeže střední zdravotnické ško-
ly u velkého kruhového objezdu, II. patro, dále 
také na detašovaných pracovištích v Jevíčku, 
Moravské Třebové, Litomyšli a Poličce. Deta-

šované pracoviště v Moravské Třebové je v uli-
ci Komenského 371/46. SVP ALFA je školským 
poradenským zařízením, které od školního roku 
2014/15 poskytuje preventivně výchovnou péči 
dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do 
ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí 
povolání (do max. 26 let). Dále nabízí středisko 
své služby rodičům a všem pedagogickým pra-
covníkům. Bezplatné služby jsou poskytovány 
formou ambulantní (ve Svitavách a na detašova-
ných pracovištích), terénní (práce s třídními ko-
lektivy a celými rodinami) a celodenní pro úze-

mí celého okresu Svitavy. Středisko přijímá do 
péče klienty vykazující výchovné potíže, u kte-
rých ale nenastal důvod k nařízení ústavní vý-
chovy nebo uložení ochranné výchovy. Zároveň 
je snahou cílenými postupy předcházet vzniku či 
prohlubování existujících problémů. K hlavním 
obtížím, které středisko řeší, patří: školní problé-
my, problémy v rodině, osobnostní a psychické 
problémy, počátky zneužívání návykových látek 
(včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy 
asociálního chování. Více informací naleznete 
na www.svpsy.cz nebo na tel. 731 712 458.     (zr)

Podvodnickou lest 
odnesla další žena
Starší paní z Moravské Třebové vpusti-
la do svého bytu dva podvodníky. Muže 
a ženu, kteří tvrdili, že nesou přeplatek za 
energie. Seniorka lest neprohlédla a ne-
známému páru rozměnila pětitisícovou 
bankovku s tím, že si svůj tisícový přepla-
tek uložila do peněženky, kterou si polo-
žila na poličku. V nestřeženém okamžiku 
peněženka zmizela. To si ovšem okradená 
žena uvědomila až později, kdy už nezná-
mí lidé opustili její byt. Policie varuje před 
zloději, kteří používají legendu o vrácení 
přeplatku za energie! V tomto případě se 
jednalo o muže ve věku asi 50 let, vysoké-
ho přibližně 170 centimetrů silnější posta-
vy, světlé pleti. Měl kulatý obličej a delší 
vlasy. Mluvil buď s přízvukem, či mohl 
mít vadu řeči. Jeho společnice mohla být 
vysoká asi 165 centimetrů, měla podobně 
jako muž světlou pleť a silnější postavu. 
Zazvoní-li u vašich dveří podobná dvojice 
s toutéž legendou, okamžitě volejte poli-
cii - linku 158! Upozorňujeme opět nejen 
seniory, ale každého občana, aby si dobře 
rozmysel, zda vpustí do bytu cizí lidi!!! 

Anna Štegnerová, PČR Svitavy
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287 • Předprodej vstupenek zahajujeme 1. října v 16 hodin. Ostatní dny: pondělí: 14:00-19:00, 
středa: 14:00-19:00, čtvrtek: 09:00-12:00. Dále 1 hodinu před začátkem představení. Vstupenky lze rezervovat telefonicky, pouze v době předprodeje, 
na telefonním čísle: 461 311 127. Rezervace je platná 1 týden, po té jsou automaticky vráceny zpět do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  

7 trpaslíků 3D (D)

11. 10. sobota, 15:00, animovaná pohádka, pří-
stupný, český dabing, 88 min., vstupné 150 Kč
Sedm hrdinů, sedmkrát větší zábava… Pohád-
kový příběh jak ho neznáte.

Fakjů pane učiteli (D)

11. 10. sobota, 17:00, komedie, Německo, 
přístupný od 12 let, český dabing, 118 min., 
vstupné 110 Kč
„Polož tu koblihu. Chceš snad umřít jako pan-
na?“

Zmizelá (USA)

13. 10. pondělí, 19:00, drama/thriller, přístup-
ný od 15 let, titulky, 145 min., vstupné 110 Kč
Nikdy nevíš, Tomáš, dokud… V hlavní roli Ben 
Affleck a Rosamund Pike.

Dům kouzel 3D (Belgie)

18. 10. sobota, 15:00, animovaný/rodinný, 
český dabing, 85 min., vstupné 130 Kč
Od tvůrců animovaných hitů Cesta na měsíc 3D 
a Sammyho dobrodružství 2

Andělé všedního dne (ČR)

18. 10. sobota, 19:00 sobota, komedie/drama, 
přístupné od 12 let, vstupné 120 Kč
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si 
jich všimli.
Hrají: Marián Labuda, Vojta Dyk, Vladimír Ja-
vorský, Bolek Polívka a další. Režie: Alice Nelis

Co jsme komu udělali? (F)

20. 10. pondělí, 19:00, komedie, titulky, pří-
stupný od 12 let, 97 min., vstupné 110 Kč
Čtyři svatby a dva na umření.

Andělé všedního dne (ČR)

22. 10. středa, 19:00 sobota, komedie/drama, 
přístupné od 12 let, vstupné 120 Kč
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si 
jich všimli.
Hrají: Marián Labuda, Vojta Dyk, Vladimír Ja-
vorský, Bolek Polívka a další. Režie: Alice Nelis

Soudce (USA)

29. 10. středa, 19:00, drama, titulky, 142 min., 
vstupné 110 Kč
Z tajemství naší minulosti se stávají naše životní 
zkoušky.
Hrají: Robert Downey Jr., Robert Duwall, Bob 
Thornton a další.

Kulturní centrum

Mafie a city /Luc Chaumar/
15. 10. středa, 19:00, kinosál muzea Moravská 
Třebová, vstupné 150 Kč
Hrají: Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Veroni-
ka Nová, Karel Zima
Francouzská komedie ze současnosti jejímž ob-
sahem není jako obligátně manželský trojúhel-

ník, a to je tedy její unikátnost. Přiznat svému 
nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dce-
ry, je záležitostí delikátní. Zejména pak, je-li on 
kmotrem mafie. Co myslíte jak by jste reagovali 
na skutečnost, že chodí s Vaši dcerou o dost star-
ší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky Sicilské 
mafie při řešení těchto delikátních rodinných zá-
ležitostí? Když se do příběhu trefně zamotá ku-
riózní požadavek v domě bydlícího vyznavače 
Budhizmu a umocní se dvojsmyslností obsahu 
vzájemných dialogů, je zábava všech diváků za-
ručena a tato je pak umocněna vynikajícím pře-
kladem Jaromíra Janečka a citlivou režií Ivana 
Vyskočila.
PŘEDPRODEJ ZAHAJUJEME 1. 10. v 16 hodin.

O zlé královně
22. 10. středa, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 30 Kč
Divadelní pohádka pro děti v podání Slezského 
divadla Opava. Pro MŠ a I. stupeň ZŠ, délka 
představení cca 50 minut.

Pavlína Jíšová a přátelé
KŘEST NOVÉHO ALBA „TO JÁ 
PÍSNIČKA“
24. 10. pátek, 19:00, dvorana muzea, vstupné 70 Kč
Jihočeská písničkářka Pavlína Jíšová má na 
svém kontě 8 sólových alb. Její repertoár ský-
tá více než 150 původních českých písní. Je-
jí hlas je možné slyšet na více než sedmdesáti 
albech české produkce. Spolupracuje s různými 
muzikanty, kteří ji doprovázejí, v současnosti 
je aktuální a originální čistě dámská sestava: 
Petra „Šany“ Šanclová (akustická kytara, 
elektrická kytara, mandolína, zpěv), Adéla 
Jonášová (akustická kytara, piano, irské flét-
ny, mandolína, zpěv). Pavlína Jíšová se kromě 
role zpěvačky, kytaristky a autorky písní věnuje 
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After Work Party – Dj Tony
Tullamore Dew Tullamore Dew & Cola

3.10.

Fridaýs Night Dance Fever – Dj Tony
Havana Club Blanco Havana Cuba Libre10.10.
MORGAN SPIRIT Night – Dj Maty
Rum Captain Morgan Spiced & Black

11.10.

POLICE “tester“ PARTY 18.10.

Sombrero Sunrise Night 
Tequila Sombrero Negro & Gold Tequila Sunrise25.10.

ROCK IN CLUB – Sin Joy / Fly Fish
 – Dj Maty24.10.

ROOT / BETHRAYER
AMUNDSEN AFTER PARTY – Dj Maty
Vodka Amundsen Vodka Sunrise

17.10.

KINGSWOOD Night 
Kingswood 

4.10.

propagaci hudby stylu folk, country i žánrů pří-
buzných. V Českém rozhlase v Českých Budě-
jovicích moderuje a tvoří pořad Folková jíška 
Pavlíny Jíšové, který má premiéru každý týden 
a je dvakrát reprizován, z toho každý čtvrtek ve 
20:05 ve všech regionech Čech a Moravy.

FILUMENA MARTURANO 
/Eduardo De Filippo/
1. 11. sobota, 19:00, kinosál muzea Moravská 
Třebová, vstupné 350 Kč
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co 
všechno musí podstoupit prostá žena, aby do-
stala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny 
zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti!
V hlavních rolích Simona Stašová a Svatopluk 
Skopal. 
Ve Filumeně se prolíná komedie s dramatem, 
a to je to, co mě na divadle a vlastně i na ži-
votě baví. Smích přes slzy. Jsou tam kouzelné 
situace, hluboká dojetí i srandy kopec, tak jak to 
má na jevišti i v životě být,» říká Simona Stašo-
vá o slavné komedii, která patří k tomu nejlep-
šímu z italské tvorby. Dále v alternacích hrají: 
Jaroslava Obermajerová/Jaroslava Tvrzníková, 
Malvína Pachlová/Anna Fialová, František Sko-
pal/Karel Heřmánek ml., Libor Hruška/ Zdeněk 
Hruška a další. Režie: Zdeněk Kaloč
PŘEDPRODEJ JIŽ OD 1. 10.

V hlavní roli Simona Stašová

Zámek

Stálé expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Přednáška
Na nebi Velké války
17. 10. v 17 hod. v kinosále muzea
Víte, že se Svitavy těsně před první světovou 
válkou mohly stát jedním z center rakousko-
-uherské aviatiky? Že se rakouskouherský vá-
lečný letec Ferdinand Knöttig narodil v Udán-
kách? Kolika sestřelů dosáhl Josef Siegel? 
A proč přiletěl v listopadu 1918 Otto Schrimpl 
do Lanškrouna? Na tyto a jiné otázky se pokusí 
v další z cyklu tradičních „leteckých“ přednášek 
odpovědět PhDr. Pavel Petr.

Josef Siegel
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Muzeum vojenské školy spolu s dalšími čestnými hosty otevřel  sym-
bolickým přestřihnutím pásky velitel školy Zdeněk Macháček spolu 
se starostou města Moravská Třebová Milošem Izákem.  Foto: archív

I letos žáci 6. ročníku naší školy začátkem září 
odešli na adaptační pobyt, aby poznali nový tříd-
ní kolektiv, nové třídní učitelky a aby si zvykli 
pracovat v nových třídních skupinách. Možná se 
někdo z Vás čtenářů diví slovu „odešli“ v před-
cházející větě. Ale není to omyl. Děti opravdu na 
pobyt šly pěšky. Letos při rozhodování o místu 
zvítězilo jednoznačně opět Srnčí. Vždyť kde by 
na nás byl personál tak příjemný jako tam, kde 
by se starali tak skvěle o naše žaludky? Letošní 
pobyt proběhl od 2. do 5. září a byl motivován 
nádhernou knížkou Malý princ. Děti se během 
pobytu seznamovaly s krátkými citáty z knížky, 
snažily se vysvětlit jejich význam a hlavně plnily 
„poselství“ knížky. Učily se vzájemně si vychá-
zet vstříc, komunikovat, pomáhat si ve složitěj-
ších situacích, odpovídat za své jednání. Všich-
ni jsme byli ubytováni v chatkách rekreačního 
střediska. I když první den jako tradičně bylo 
nevlídné počasí, děvčatům a chlapcům to nevadi-
lo, neboť plnili svůj program v budově. Tentokrát 
dostali krásná tyrkysová trička a symbol poby-

tu (postavičky v kruhu) si na ně nakreslili sami. 
Chatky byly příjemně vytápěny, a tak nikomu 
nebyla zima. Od druhého dne už bylo příjemné 
počasí, a proto většina aktivit probíhala venku. 
Spolu s Princem všichni bez rozdílu zdolávali 
jeden úkol za druhým, učili se pracovat v týmu. 
Někdy se jim dařilo lépe, jindy hůře. Nakonec 
se společně probojovali až k nejtěžšímu úkolu 
– cestě temným lesem, na jejímž konci všichni 
podepsali vzkaz Malému princi, že o něm vědí 
a že jim s ním bylo dobře. Poslední den sestavi-
ly z vlastních těl symbolické letadlo. Povedlo se. 
Některé děti se vyrovnávaly s tím, že jsou poprvé 
mimo rodinu, jen se svými kamarády, učitelkami 
a instruktory. Všichni, děti i my dospělí, jsme to 
zvládli skvěle a moc jsme si společné chvíle uži-
li. Třídní učitelky i metodička prevence měly ob-
rovskou příležitost poznat své „nové“ děti, které 
přestoupily v letošním školním roce na 2. stupeň. 
Děkujeme sponzorům za podporu této akce. Dě-
kujeme také Lence Paděrové a Tomáši Řehůřkovi 
za skvělou instruktorskou práci.   Květa Štefková

Dne 27. 8. se konal již třináctý ročník Meziústav-
ních her, kterých se zúčastnili klienti z ostatních 
domovů, a to ze Svitav, Prostějova a Soběsuk. 
Náš domov reprezentovaly dva týmy. Na zaháje-
ní, které se konalo v kapli domova, nás přišel po-
zdravit starosta Miloš Izák. Než začalo sportovní 
klání, zazpíval náš pěvecký soubor několik písní 
pro povzbuzení. Družstva soutěžila v netradič-

Vojenská střední škola a Vyšší odborná 
škola MO v Moravské Třebové se opět více 
otevírá veřejnosti. Pro zájemce a příznivce 
bylo slavnostně otevřeno v útrobách školy 
Muzeum vojenské školy v Moravské Tře-
bové. Zásluhu na tom má především sama 
škola, neboť právě její zaměstnanci byli 
u zrodu tohoto nápadu. Za podpory Mini-
sterstva obrany, Vojenského historického 
ústavu, Československé obce legionářské, 
města Moravské Třebové a Americké ob-
chodní komory v ČR, která poskytla grand 
se povedlo vdechnout novému muzeu ži-
vot. Stalo se tak 18. září v předvečer slav-
nostního slibu žáků 1. ročníku, kdy v rámci 
tradičního setkání veteránů, spolu s další-
mi čestnými hosty, otevřel muzeum sym-
bolickým přestřihnutím pásky velitel školy 
se starostou města. Muzeum se rozkládá ve 
čtyřech místnostech. Galerie tématicky na 
sebe navazují a jsou koncipovány do ča-

Okénko ZUŠ
V průběhu tohoto školního roku pro Vás 
Základní umělecká škola Moravská Tře-
bová připravila nabitý výběr akcí, na které 
bychom Vás velice rádi pozvali. V průběhu 
října a listopadu se v termínech 16. 10., 6. 
a 20. 11. od 17:30 hod. uskuteční Podveče-
ry s múzami. Prosincové akce se samo se-
bou ponesou zejména ve vánočním duchu 
a vyvrcholí 17. a 18. 12. Vánočními večery. 
V lednu nás kromě pravidelných Podvečerů 
s múzami, jež se uskuteční 8. a 22. 1., čeká 
i vystoupení tanečního oboru a ročníková 
výstava oboru výtvarného. I tento školní rok 
je pro naši školu rokem soutěžním. Letoš-
ní soutěž základních uměleckých škol byla 
vypsána pro hudební obor, a to v sestavách: 
hra na dechové nástroje, sólový a komorní 
zpěv, sólová a souborová hra bicích nástrojů 
a pro obor taneční. Školní a okresní kolo se 
uskuteční v průběhu měsíců února a března. 
Velice rádi bychom Vás také pozvali na již 
tradiční Koncert pedagogů, který se bude 
konat 26. 3. Měsíc duben bude věnován pře-
vážně našim absolventům, a to v podobě ab-
solventských vystoupení, jež proběhnou 23. 
a 30. 4. V květnu se uskuteční jubilejní 15. 
ročník festivalu Moravskotřebovské arkády 
a Výtvarný svět na zámku. Závěrečný měsíc 
školního roku přinese třídní koncerty jed-
notlivých pedagogů, vystoupení tanečního 
oboru, slavnostní vyřazení absolventů a vý-
stavu absolventů výtvarného oboru. Věříme, 
že si z této bohaté nabídky akcí Základní 
umělecké školy Moravská Třebová jistě vy-
berete a těšíme se na Vás!
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Šesťáci ze ZŠ Palackého opět na Srnčí

XIII. ročník Meziústavních her v domově pro seniory

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO 
v Moravské Třebové otevřela své muzeum

ních disciplínách, a to: mumie, přebírání, pozná-
vání, slalom a rybaření. V odpoledních hodinách 
proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen od 
našich sponzorů. Poté následovala volná zábava, 
která byla doprovázena hudební kapelou Menhir 
ze Studené Loučky. Každý kdo měl chuť dostal 
opečenou klobásu a k tomu pivo nebo limo. Dne 
28. 8. se jako každý rok zúčastnil tým z našeho 

do výše dědictví, podle nového zákoníku zapla-
tí dluhy v plné výši, tedy i nad rozsah nabytého 
dědictví. Ochránit dědice před tímto nepříjem-
ným následkem může jedině výhrada soupisu 
pozůstalosti. Jestliže si dědic vyhradí soupis 
pozůstalosti, bude povinen k úhradě zůstavite-
lových dluhů jen do nabytého dědictví, nikoliv 
v plné výši. Může se zdát, že se v případě vy-
hrazení soupisu pozůstalosti pro věřitele oproti 
dřívějšímu stavu nic nezměnilo, ale není tomu 

tak. Jestliže dědic vědomě neuvede do soupisu 
pozůstalosti některé předměty a věřiteli se po-
daří jejich existenci prokázat, přestane pro dě-
dice platit ochrana, kterou mu poskytoval sou-
pis pozůstalosti a bude povinen uhradit dluhy 
v plné výši. Namátkou uvedený přehled změn 
v novém občanském zákoníku je ukázkou toho, 
že nový občanský zákoník dává každému v po-
řízení pro případ smrti možnost mnohem volně-
ji nakládat se svým majetkem.

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

domova pro seniory sportovního turnaje, který 
se uskutečnil v zahradě prostějovského domova 
důchodců. Dne 29. 8. se konal v kapli našeho 
domova koncert mužského pěveckého sboru Or-
pheus z Holandska.

sového sledu od dob vzniku vojenské 
školy, přes světové války, až po sou-
časnou dobu, jejíž součástí jsou i me-
zinárodní mise mnohých absolventů 
této prestižní a jediné školy tohoto 
typu v republice. Návštěvníci se tady 
mimo množství obrazových infor-
mací setkají i s dobovými zbraněmi, 
uniformami a dalšími artefakty, které 
jsou spjaty s konkrétním dějinným 
obdobím. Jak říká duchovní otec mu-
zea, učitel dějepisu, Josef Kučera: „Je 
před námi ještě dlouhá cesta, aby mu-
zeum naplnilo mé představy o finální 
podobě. Ač pravdou vlastně je, že tuto 
podobu nebude mít nikdy. Muzeum se 
bude nadále vyvíjet a růst, stejně jako 
historie naší školy, která svou minu-
lostí a současnou jedinečností bude 
ještě dlouho přispívat celé naší spo-
lečnosti. V to pevně věřím.“

Dokončení ze strany 4
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Příběhy z muzejního depozitáře XIV.
Pamětní tisk vydaný u příležitosti obsazení 
Moravské Třebové 10. 10. 1938
V muzeu je uchováván dřevořez Rudolfa Mathe-
ra, představující muže s roztrženými okovy. Nad 
jeho hlavou je nápis „Befreite 
Heimat“ („Osvobozená vlast“). 
V levém dolním rohu je vyob-
razena moravskotřebovská rad-
nice a za ní věž farního kostela, 
v pravém dolním rohu hákový 
kříž a nápis «10. Okt. 1938». Pa-
mětní list má rozměry 32 cm x 
24,7 cm, vlastní dřevořez 14 cm 
x 10,5 cm. Pod ním jsou vytiště-
ny verše Otto Kernstocka z textu 
„Schönhengster Gaulied“ („Pí-
seň Hřebečské župy“, hřebečská 
hymna): «Strahlt das Glück in 
goldnem Schimmer, Kommen 
Tage trüb und grau, Treu verbun-
den dein für immer, Trauter deut-
scher Schönhengstgau!» (Volně 
přeloženo: „Ať září a zlatem se 
třpytí štěstí nebo přijdou truch-
livé a šedé dny, věrně spojeni 
[budeme] navždy tvoji, drahé ně-
mecké Hřebečsko!“). Pod nimi je 
otisk razítka «SdP Bezirksleitung 
Mähr. Trübau» („Okresní vedení 
SdP [= Sudetoněmecká strana] 
Moravská Třebová“).

Připojení Moravské Třebové 
k Německé říši
Obsazení Sudet německým voj-
skem bylo důsledkem tzv. Mni-
chovské dohody. Předcházely 
mu průchody stahujících se útva-
rů československé armády. 
Když 5. října pozdě večer od-
vysílal rozhlas zprávu o připra-
vovaném obsazení Hřebečska 
německou armádou, vyvolalo to 
u německých obyvatel ohromný 
jásot. „Zelené kádry“ (skupiny Němců, kteří se 
vyhnuli povolání do československé armády 
a utekli do lesů) se vrátily do města, sociálně 
demokratičtí radní složili mandát a jejich strana 
byla poté rozpuštěna.
Už 8. října převzali nejdůležitější úřady ve měs-
tě moravskotřebovští představitelé SdP; zaměst-
nanci okresního úřadu, četnictvo a policie byli 
evakuováni, jako poslední odešli zaměstnan-
ci a žáci vojenského gymnázia, evakuovaného 
do Uherského Hradiště (a později přesunutého 
doHranic). Z Moravské Třebové odešli téměř 
všichni čeští obyvatelé. Zatímco do města dora-
zilo několik příslušníků gestapa a SS, kteří podle 
připravených seznamů vyhledávali odpůrce na-
cismu, většina obyvatelstva se připravovala na 
slavnostní uvítání vojska na dosavadním Goe-
thově, nyní Hitlerově náměstí. Za zvuku zvonů 
byly 10. října ráno na náměstí vyvěšeny říšské 
vlajky. Koncert Olbertovy kapely přerušovaly 
projevy, mimo jiné vystupovali příslušníci „ze-
lených kádrů“ a propuštění vězni internačního 
tábora ve Štěpánově u Olomouce. Čekalo se 
dlouho, protože vojsko postupovalo jen poma-
lu, nadšeného uvítání se mu totiž dostalo v každé 
obci.
Až v podvečer přivedl generálmajor Wolf Sche-

Dřevořez Rudolfa Mathera

de do Moravské Třebové 26. pěší pluk Wehr-
machtu, doprovázený ženisty a těžkými zbraně-
mi. Vojsko bylo slavnostně uvítáno, do půlnoci 
pak obsadilo obce na demarkační čáře jižně a ji-

hovýchodně od města, v následujících dnech 
uspořádalo několik přehlídek a 16. října z města 
opět odešlo.
Připojení Moravskotřebovska k Německé říši, 
ke kterému formálně došlo 21. listopadu 1938, 
vyvolalo u obyvatel města euforii, v místním 
tisku se ihned objevily rekapitulace historie ně-
meckého jazykového ostrova a „dvaceti let útla-
ku“ a připomínka obětí 29. listopadu 1918. 
Říšská župa Sudety (Reichsgau Sudetenland) 

10. říjen 1938 v Moravské Třebové

byla rozdělena na tři vládní obvody, které se dále 
dělily na venkovské a městské okresy. Hřebeč-
sko bylo přičleněno k vládnímu obvodu Opa-
va (Regierungsbezirk Troppau, také Východní 

Sudety – Ostsudetengau), ven-
kovský okres Moravská Třebo-
vá (Landkreis Mährisch Trübau) 
tvořilo kromě města dalších 46 
obcí.

O autorovi dřevořezu
U pravého okraje dřevořezu je 
umístěna typická signatura Ru-
dolfa Mathera (1891–1975). 
Tento výtvarník původem z Olo-
mouce studoval na vídeňské aka-
demii, studium přerušil v roce 
1915, kdy narukoval a zúčastnil 
se tažení do Srbska a Černé hory, 
pak ofenzívy v Rusku, kde byl 
zraněn a zajat. Po návratu dokon-
čil studium v Praze a nastoupil na 
reálku v Olomouci, kde se kromě 
pedagogické činnosti a vlastní 
tvorby věnoval také organizaci 
uměleckého spolkového živo-
ta.  V Moravské Třebové působil 
v letech 1925–1944. Na zdej-
ším gymnáziu vyučoval kreslení 
a deskriptivní geometrii. Nakrát-
ko se pak vrátil do Olomouce 
a po vysídlení působil na vyšší 
reálné škole v Neu-Ulmu.
Zabýval se především grafikou, 
ilustrací a úpravou knih. V jeho 
tvorbě najdeme portréty vý-
znamných německých osobnos-
tí, grafická ztvárnění malebných 
městských i přírodních zákoutí, 
ale také expresívní, často sociál-
ně akcentované figurální náměty 
z německé historie i ze součas-
nosti. K nim patří i jeho dřevo-
řez oslavující obsazení Moravské 

Třebové 10. října 1938, který byl vydán také 
jako pohlednice.                                            -jm-
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Vydařená akce ZUŠ: Umělecké dílny
  Nadšené ohlasy dětí i učitelů
Ve středu 3. 9. se žáci 1.–3. třídy ZŠ na Kostel-
ním náměstí vydali na zámek, kde se prezentova-
la ZUŠ v hudební, taneční, divadelní a výtvarné 
sekci. Děti si zazpívaly, seznámily se s hudebními 
nástroji, zatančily, zahrály si divadlo a nakreslily 
si obrázek. Děkujeme pracovníkům ZUŠ za jejich 
prezentaci. Dětem se v uměleckých dílnách moc 
líbilo.           Učitelé 1. stupně ZŠ Kostelní náměstí

V pátek 5. 9. žáci 2. a 3. tříd navštívili základní 
uměleckou školu, kam byli pozváni vyučujícími 
ZUŠ. Ti si pro naše děti připravili krátké ukázky 
z jednotlivých oborů. Ve výtvarném oboru 
si všichni různě obkreslovali ruce a z nich 
potom tvořili zvířátka (hada, pejska, žirafu…). 

Bylo úžasné sledovat nadšení dětí při práci. 
V hudebním oboru žáci poznali několik hudeb-
ních nástrojů a dozvěděli se i něco nového z hu-
dební teorie. Někteří si s chutí zahráli na hudeb-
ní nástroje a zazpívali do mikrofonu. V tanečním 
oboru zkusili pohybem vyjádřit melodii písniček 
a naučili se několik tanečních kroků. Snad nejví-
ce malé školáky zaujal dramatický obor, kde děti 
vítal král a jeho šašek. Děti rozveselovaly krále 
podobně jako šašek, hádaly pantomimu a když 
byl šašek unavený a usnul, hádaly záludné há-
danky pana krále, se kterými si hravě poradily. 
Tímto bychom chtěli všem vyučujícím podě-
kovat za jejich přípravu pro nás velmi příjemně 
stráveného času, který byl protkán nevšedními 
zážitky.            Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého

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

8. ročník Týdne knihoven 6.–12. 10. 2014
1.-31. 10. Na anglické vlně – velká půjčovní výsta-
va šesti desítek zbrusu nové anglicky psané literatu-
ry pro všechny úrovně od začátečníků až pro velmi 
zdatné čtenáře.
8. 10. Enkaustika – tvořivá dílna pro dětí s Danuší 
Navrátilovou. Začátek v 15:00 hod. v dětském od-
dělení
9. 10. Grafologie aneb tajemství výkladu písma – 
přednáška Dagmar Kravčíkové od 17:00 hod. v sále 
sociálních služeb
10. 10. Lampiónový průvod – tradiční akce nejen 
pro děti. Vítáme malé účastníky průvodu v kostý-
mech! Sraz u městského muzea v 18:00 hod. Na 
programu spolupracují: Kulturní služby města M. 
Třebová, ochotnický soubor J. K. Tyla, žáci a učite-
lé ZUŠ a členové Klubu českých turistů. Ukončení 
v městské knihovně, večerní půjčování do 20 hod.

Průzkum
Vážení čtenáři a uživatelé knihovny! Rádi bychom 
přiblížili naše služby Vašim potřebám, a proto se 
na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku. 
Anonymní dotazník bude po celý říjen k dispozici 
v papírové podobě v knihovně nebo elektronicky na 
webu knihovny. Sdělte nám svůj názor a pomozte 
nám tak realizovat přání Vás, našich čtenářů. Dě-
kujeme!

Nový systém registrací
Každá nově zaplacená registrace má platnost 
12 měsíců. Zatímco dříve by Vám registrace zapla-
cená např. v říjnu platila pouze do konce kalendář-
ního roku, nyní bude platit do října roku následují-
cího. Věříme, že Vás tato změna potěší.
6.-31. 10. O jabkách – výstava kreseb a maleb 
Matěje Havránka, žáka 2. ročníku Vojenské střední 
školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Tře-
bové.
15. 10. Z Trutnova na Nový Zéland: cestovatel 
Jiří Jůzl se podělí o své fotografie, zkušenosti a dob-
rodružné zážitky z druhého konce světa. Začínáme 
v 17:00 hod. v sále sociálních služeb.
Mě zajímá… pokračujeme v představování sys-
tému mezinárodního desetinného třídění (MDT). 
Tento měsíc - filozofie, ezoterika, psychologie, 
logika, etika… Ochutnávka nových knih o téma-
tu: Proč existuje svět? Hvězdy esoterického nebe, 
O psychologii bytí, Logické myšlení. Nenásilná ko-
munikace: řeč života. Jak se orientujeme v životě? 
Odpověď hledáme v kategorii 1. 

Knihovna dětem 
Tvořivé středy pro děti
1. 10. Lampion
8. 10. Enkaustika (tvořivá dílna s D. Navrátilovou)
15. 10. Náramek z gumiček (Šikovné děti mezi 
námi)
22. 10. Strašidlo
29. 10. Vybarvování
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení

Šikovné děti mezi námi – gumičkohraní
Přijď si vyrobit náramky z módního hitu gumiček 
6. 10. – ukáže a naučí Jan Kašický v 15:00 hod.
13. 10. – předvede Adéla Hanusová, začátek 
v 14:30 hod.
15. 10. – naučí Lenka Navrátilová, Monika Raško-
vá, Leona Štoudková, začátek v 15:00 hod. 
23. 10. Den plakátů 

Každý čtenář, který si půjčí alespoň 1 knihu nebo 
časopis, může získat plakát dle vlastního výběru 
(zpěváci, hudební skupiny, sportovci, zvířata,...)

1. 10.-30. 11. Inspirace podzimem
Výstava výtvarných prací žáků 5.-9. třídy 1. ZŠ 
Moravská Třebová pod vedením M. Duží-Mazán-
kové na dětském oddělení. Kolektivy i jednotlivci 
vytvořili kresby, malby i koláže na téma podzim. 

Kamarádka knihovna
Dětské oddělení městské knihovny se opět zapo-
jilo do 5. ročníku soutěže o nejlepší knihovnu pro 
děti Kamarádka knihovna 2014. Děti nás mohou 
podpořit vyplněním komiksového formuláře, které 
jsou k dispozici v knihovně od 1. října 2014. Na 
každého, kdo odevzdá vyplněný formulář do 10. 
12. 2014, čeká drobná odměna.  

Škola naruby
Škola naruby je projektem Klubu dětských kniho-
ven při Svazu knihovníků a informačních pracovní-
ků ČR a podporuje jej i nadace Celé Česko čte dě-
tem. Městská knihovna se k této akci připojuje již 
počtvrté. Smyslem projektu je vzbudit zájem dětí 
o předčítání a četbu vůbec. Během Týdnu knihoven 
uzavře knihovna Školu naruby 2013/2014 a zároveň 
vyhlásí nový ročník 2014/2015. Čtenáři, kteří se při-
hlásí do projektu Škola naruby obdrží zdarma de-
níčky, do kterých si budou zapisovat vše, co společ-
ně, děti a rodiče, přečtou. Děti hlasité čtení rodičům 
oznámkují a podepíší. Své zážitky z četby mohou 
ještě vyjádřit obrázkem, pochvalou či poznámkou. 
Zapojte se i Vy!

Od října začínají pravidelné aktivity:
- každé úterý od 15:00 hod. uvítáme v knihovně děti 
v rámci programu Odpoledne s babičkou
- každou středu organizujeme Čtení na pokračování 
- od 14:00 hod. čteme klientům v soc. službách 
- startuje 17. ročník velkých čtenářských soutěží Čte 
celá třída a 11. ročník Kdo čte, ten se nenudí 

Štáb TV Nova v I. mateřské škole
Nebývá obvyklé, že v mateřské škole pracuje uči-
tel. Kdo je ale aspoň trochu obeznámen, ví, že 
v naší mateřské škole působí již 12 let učitel Jakub 
Motl. Nutno mu přiznat jedno – v tomto oboru byl 
opravdu prvním mužem v České republice. O jeho 
osobu projevují zájem různá média, ať to jsou de-
níky, časopisy, rozhlas nebo televize. Na učitele 
se obracejí i někteří studenti VŠ, kteří téma Uči-
tel v MŠ zpracovávají ve svých diplomových pra-
cích. V letošním roce vyšel o našem učiteli článek 
v časopise Marie-Claire, na jaře v naší mateřské 
škole natáčela Česká televize, pan učitel byl také 

hostem v přímém vysílání Pardubického rozhlasu. 
Na 8. září se ohlásil štáb TV Nova a přijel natáčet 
reportáž do magazínu Víkend. Štáb s naším učite-
lem strávil celý den a výsledek natáčení můžete 
zhlédnout v úterý 14. října večer.
Hana Kotoulková, ředitelka I. Mateřské školy
Poděkování
Děkuji předsedovi oddílu ledního hokeje panu Ka-
vanovi, trenérovi panu Klaclovi a mladším žákům 
HC Slovan Moravská Třebová za ochotu, vstříc-
nost a pochopení při natáčení reportáže TV Nova.

Jakub Motl, učitel MŠ, hokejový rozhodčí
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Provozní doba
Pondělí
9:00-12:00 Mateřské centrum – volná herna
9:00 Trdlohrátky pro miminka
10:15  Trdlohrátky pro děti 1-1,5 roku
15:00  Trdlohrátky pro běhálky od 1,5 roku
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení  
Úterý
8:30-13:00  Mateřské centrum, katecheze
16:00-18:30  Tvořivé dílny

Středa
9:00-12:00  Mateřské centrum – volná herna
Čtvrtek
17:00-18:00  Plaváček (plavecká výuka dětí)
18:00-19:00  Cvičení na míčích pro ženy
Pátek
16:00-17:30  Broučci: společenství dětí 4-7 let 
(hry, tvoření apod.)

Dětská burza: příjem zboží od úterý 7. 10. od 

14 do 16 hod., dále středa-pátek 8-12 a 13-15 
hod. Prodej zboží pondělí 13. 10. - středa 15. 10., 
sál ve františkánském klášteře.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prostory mateřského centra lze pronajmout 
např. na oslavu narozenin vašich dětí (pro děti 
max. do 4 let věku). Prostory přízemí fary včet-
ně kompletně vybavené kuchyně lze pronajmout 
k rodinným oslavám (max. 30 osob). Info na tel. 
736 609 318.

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Děti mohou 
zasednout do lavic 
s kocourem AGIm

Co takhle začít školní rok s novým spolužá-
kem? Kočičího kamaráda si mohou pozvat do 
své třídy žáci prvního stupně základních škol 
Moravskotřebovského, Poličského a Jevíčské-
ho regionu. Kocour AGI je postavičkou vzdělá-
vacího programu s názvem DOODPADU aneb 
Co do kanalizace nepatří. „Jedním z hlavních 
cílů tohoto programu je poukázat na to, že to-
aleta není odpadkový koš! Tím, že něco vyho-
díme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž 
problém nemizí, ale začíná,“ říká Jan Šimon ze 
společnosti VHOS, a. s. Předměty a látky, kte-
ré často místo v popelnicích končí právě v od-
padní vodě, totiž poškozují kanalizační potru-
bí a další zařízení, ale také zvyšují náklady na 
čištění odpadních vod. Typické je to například 
pro tuky a oleje, které ve zvýšeném množství 
přitékají na čistírny o vánočních svátcích. Dlou-
hodobý projekt DOODPADU společnost zahá-
jila na jaře, od té doby se v regionu výukových 
hodin zúčastnilo už 400 dětí. Žáci 2. až 5. tříd se 
při nich zábavnou formou dozvídají co se stane 
s odpadní vodou než se vrátí opět do přírody 
a jak správně nakládat s různými druhy odpadu. 
Hodina trvá 45 minut a je přizpůsobena věko-
vé skupině i počtu žáků. „Děti pracují s pra-
covními listy, kterým je provede právě kocour 
AGI. Hodinu vedou vyškolení zaměstnanci naší 
společnosti. Pro šikuly máme připraveny různé 
soutěže a drobné dárky,“ dodává Luba Kame-
nická. Novinkou, která výukové hodiny od září 
doplní, je soutěž o postavičku kocoura AGIho. 
Ten se při své návštěvě vyfotí s dětmi ve třídě, 
a pokud bude jejich fotka vybrána jako nejza-
jímavější, získá třída nového maskota. Výuko-
vou hodinu si mohou vyučující objednat na 
adrese l.kamenicka@vhos.cz. Více informa-
cí o projektu se dozvědí na stránkách www.
doodpadu.cz. Kocour AGI myslí i na studen-
ty středních škol, pro které vyhlásil soutěž na 
téma Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt 
nevyčistíš. Jejich úkolem je seznámit vybranou 
cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. 
„Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě a in-
venci. Mohou vytvářet reklamní spoty, plakáty, 
krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěš-
nějších prací, které vyhlásíme na jaře příštího 
roku, získají finanční příspěvek na maturitní 
ples,“ řekl Jan Šimon. Připomněl, že termín pro 
odevzdání soutěžních příspěvků vyprší na kon-
ci října. Kontakt: l.kamenicka@vhos.cz nebo 
tel.: 461 357 105            VHOS, a.s.

Staré pohlednice jako cenný dokument
Po patnácti ročnících fotovýstavy Moravská Třebo-
vá, jak ji neznáme přišla změna. Organizátoři zvolili 
jako nosné téma pohled do historie města prostřed-
nictvím starých pohlednic. Realizovat podobnou 
záležitost nebylo nijak snadné, bylo nutné zmapo-
vat a oslovit soukromé sběratele, jichž je naštěstí 
ve městě dost (i tato skutečnost svědčí o mnohém). 
Zásadní podíl na vystavované kolekci měli Jiří Ma-
tys, Michal Burian, Miloslav Kužílek, Jan Mauler 
ad., kteří takto přesvědčivě zkompletovali pohled 
na město v letech 1890-1960. Akce se uskutečni-
la 12.–21. září znovu v restaurované kapli františ-
kánského kostela v ul. Svitavské. Návštěvníci měli 
možnost pečlivě „studovat“ více než 600 pohlednic, 
čímž se předložená kolekce historických snímků sta-
la největší historickou výstavou tohoto druhu v Mo-
ravské Třebové a zcela unikátní. Už v začátcích 
fotografie znamenal tento fenomén (pohlednice) 
slibný dokument. Od přelomu století do něj pronikla 
hravost, kreativita tvůrců, posléze i barva. Právě ten-
to fakt dokumentovala v přitažlivé kolekci realizo-
vaná výstava, kterou uspořádala Komise památkové 
péče (KPP) v Moravské Třebové. Pohlednice byly 
tématicky řazeny (celkové pohledy, náměstí, ulice, 

zámek, detaily z města aj.) a jednoznačně návštěv-
níkům ukázaly svět, v němž se dennodenně pohybu-
jeme, který však už není. Je proměněn, metamorfo-
ván, a každý návštěvník měl možnost posoudit, zda 
a jak obě reality spolu korelují. Co se změnilo k lep-
šímu, či co naopak chybí. Výsledek je zřejmý: Mo-
ravská Třebová byla a zůstává klenotem erbovním 
země moravské. Fotovýstava se stala smysluplnou 
a návštěvníci (za dobu trvání jich přišlo přes 700) ji 
kvitovali s povděkem. Zcela jistě přispěla k osvěto-
vé činnosti KPP mezi občany (stejně jako předcho-
zí fotovýstavy). Potvrdilo se, že nejen pro sběratele 
pohlednic mají jejich exempláře osobní přitažlivost 
a hodnotu. Ti si dobře uvědomují, že v současnosti 
má jejich aktivita jinou náplň a cíl - výpovědní mís-
topisnou hodnotu, která pozitivně ovlivňuje vztah 
občanů ke svému městu. Druhou půlku odpoledne 
v rámci Dnů evropského dědictví vyplnila následná 
beseda ve formátu vlastivědného odpoledne s členy 
KPP na téma Tajemná Moravská Třebová, na níž 
byly mj. promítnuty zajímavosti z města, k nimž se 
členové KPP dostali v rámci své záslužné činnosti; 
ozřejmili tak mnohé tajuplnosti města, včetně pohle-
dů do podzemí.                                                     (mt)
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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

4. 10. Memoriál Jarky Vojířové - tradiční at-
letická soutěž pro děti MŠ a ZŠ od 9:00 hodin 
prezence na hřišti ZŠ Palackého, start první ka-
tegorie v 9:30 hod. Sladká odměna pro všechny 
závodníky. Rozpis kategorií na propozicích a na 
webových stránkách DDM
9. 10. Stolní tenis - obvodní kolo soutěže druž-
stev III. kategorie ročníky 2003, 2002, 2001 od 
14:00 v hale stolního tenisu
13.-17. 10. Den stromu tentokrát na téma VÍLY 
a LES pro MŠ a 1.-4. třídy ZŠ 
Zábavná a současně vzdělávací přírodovědná 
stezka plná úkolů týkajících se života v přírodě, 
stromů a tajemných lesních, lučních a dalších 
víl. Podrobnosti v propozicích. MŠ a ZŠ žádáme 
o včasné telefonické nahlášení účasti. 
16. 10. Stolní tenis - obvodní kolo soutěže druž-
stev IV. kategorie ročníky 2001, 2000, 1999, 
1998 od 14:00 v hale stolního tenisu
17.-18. 10. Halloween na Majáku – pobyt pro 
děti 1.-5. tříd. Na programu dekorace a dlabání 
dýní aj., soutěže i noční hra: Po stopách hallo-
weenského krále, cena 180 Kč členové kroužků 
a 200 Kč ostatní. Nástup v pátek v 16:00 hod. 
a zakončení v sobotu v 17:00 hod. Akce ve spo-
lupráci se Zdravým městem. Leták s přihláškou 
ke stažení na našem webu
19. 10. Dýňový přebor na Majáku – pro veřej-
nost od 13:00 do 15:00 hod. v DDM. Netradič-
ní dýňové soutěže v prostorách zahrady DDM 
a kreativní činnost (dušičkové věnečky) v klu-
bovně. Více na plakátech. Akce ve spolupráci se 
Zdravým městem 
23. 10. Stolní tenis - obvodní kolo soutěže jed-
notlivců I. a II. kategorie od 14:00 hod. v hale 
stolního tenisu
20.-24. 10. Za zlatem podzimu – Den stromu 
pro 5.-9. třídy ZŠ
Přírodovědná soutěž obsahující okruh otázek 
z oblasti poznávání rostlin, živočichů, zvířecích 
stop, siluet ptáků, topografických značek, ochra-
ny přírody atd. Podrobnosti v propozicích
31. 10. Jablkohrátky
Dopolední program pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, od-
polední program pro veřejnost. Zábava a soutě-
žení jako rozloučení s létem na jablečné téma. 
Podrobnosti v propozicích 
Hliněný podzim očima dětí II. Od 8:00 do11:00 
hod. dle zájmu lezení na umělé stěně, pro třídní 
kolektivy ZŠ. Více v propozicích
Podzimní prázdniny: Připravujeme tvořivé dny 
pro děti a mládež ve dnech 27.-29. 10., program 
každý den od 10:00-12:00 a od 13:00-15:00 

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

 Dům dětí a mládeže

hod., s sebou 30 Kč a přezůvky, těší se na Vás 
pracovníci DDM.

Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí pokra-
čuje!

Stále probíhá nábor do našich kroužků např.:
Fitness kruháček – úterky a čtvrtky od 16:30 
hod. v tělocvičně Bonus gymu - ul. Lázeňská
Thaibox – pondělky a středy od 16:30 hod. 
v Bonus gymu
Jumping kids – čtvrtky od 16:30 hod. v malé tě-
locvičně ZŠ ČSA a další kroužky dle nabídky…
Bližší informace na tel. č. 731 151 790 nebo 
na webových stránkách DDM. Většina prvních 
schůzek byla pouze orientační a přesné termíny 
schůzek některých kroužků se teprve upřesňují, 
proto v případě zájmu volejte.

Na našich webových stránkách jsou připrave-
ny dotazníky o činnosti DDM. Budeme rádi 
pokud je vyplníte. Můžeme tak svou činnost 
rozšířit o zájmy z vaší strany. Děkujeme.

V průběhu měsíce října až do listopadu nabízíme 
zábavně vzdělávací programy, akce venkovního 
charakteru:
Ze života koní
Vše o koních s možností her a soutěží s opé-
káním. Zábavně vzdělávací program pro MŠ 
a ZŠ na koňské téma spojený s ježděním a péčí 
o koně, doplněný zábavnými soutěžními stano-
višti v areálu JK Útěchov.
Společně zažít 
Aneb tvoření týmu pro prťata 1. stupně ZŠ, hry 
k upevnění kolektivu a spolupráce ve třídě. Na-
učme se spolupracovat! Teambuildingové pro-
gramy pro 1. stupeň ZŠ v příjemném přírodním 
areálu JK Útěchov, kde na děti čekají dobrodruž-
né, partu stmelující úkoly, odpovídající věku 
dětí. Podrobnosti v propozicích 
Houboví skřítci
Zábavné soutěžení na téma houby v přírodě
Tady jsem doma
Zábavně vzdělávací program o pověstech Mo-
ravskotřebovska a okolí
Strašidla a bubáci pro MŠ 
Soutěže o strašidlech pro děti 
Připravujeme na listopad
DDM připravuje na 2. 11. již 3. ročník akce - 
Den leváků na ledě, netradiční soutěže a spor-
tovní zápolení pro děti i dospělé, brusle nejsou 
podmínkou. Těšíme se na Vás.

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 6. 10. 
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 
hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbi-
tova se uskuteční druhou středu v měsíci, a to 
8. 10. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních 
služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi 
zodpovíme na tel: 739 002 744 p. Bojanov-
ský. Poslední letošní svoz proběhne v měsíci 
listopadu. Půjčovna zdravotních a kompen-
začních pomůcek je v provozu každý pracov-
ní den od 7:00-15:30 hod. v ul. Svitavské 44, 
M. Třebová. Kontaktní osoba p. Vašáková, tel. 
734 797 498.
Dny Charity
30. 9. v 18:00 bude sloužena mše za charitní 
dílo v klášterním kostele. 1. 10. od 16:30 pro-
běhne v ZUŠ Moravská Třebová přednáška pro 
ty, kdo se zajímají o pěstounskou péči na téma 
Proč by děti měly vyrůstat v rodinách a ne 
v ústavech. Lektorkou je MUDr. Dagmar Zezu-
lová - zakladatelka organizace Děti patří domů, 
která se problematice pěstounství věnuje. Dne 
2. 10. na Zahradní slavnosti zakončíme letoš-
ní oslavy – vystoupí Cirkus Paciento z Plzně, 
který předvede zajímavé věci a zahraje nám 
violoncellista Josef Klíč, moravskotřebovský 
rodák, své autorské dílo Requiem za Magora.
Návštěva z Charity ČR
Byli jsme vybráni jako jedna z charit Arci-
biskupství olomouckého k návštěvě týmu 
z CHČR. Diskutovali jsme hlavně témata 
propagace charity a fundraisingové aktivity. 
Vyměnili jsme si zkušenosti a doufáme, že se 
bude spolupráce prohlubovat. Prvním úspě-
chem je možnost prezentace a prodeje našich 
výrobků na festivalu Mezi ploty v psychiatric-
ké léčebně v Praze Bohnicích. Věříme, že se 
naše výrobky budou líbit.
Úspěchy našich klientů
Chceme pochválit naše uživatele a pracovníky 
ve službách OCHMT, díky jejich šikovnosti 
jsme dodali 2000 ks plovoucích svíček Pen-
zijní společnosti České spořitelny. Tyto svíčky 
budou distribuovány v celé České republice. 
Děkujeme
SAS – Šance pro rodinu
Ve čtvrtek 18. září proběhl v budově Oblastní 
charity v Moravské Třebové navazující Kurz 
první pomoci s Mgr. Kateřinou Krausovou. 
Výukového semináře se zúčastnily celkem 
4 rodiny a 2 děti z původních 8 plánovaných 
rodin. Zúčastněné osoby si vyzkoušely plno 
dovedností z oblasti první pomoci. Po zpětné 
vazbě od účastníků přednášky si všichni od-
nesli plno nových zkušeností, především prak-
tických informací. Aktivity projetku Cílená 
podpora rodin v obtížných životních situacích 
v Moravskotřebovském a Jevíčském regionu 
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV.

Příjemné podzimní dny přejí všem zaměstnanci 
OCHMT. Další informace a kontakty najdete 
na našich internetových stránkách: www.mtre-
bova.charita.cz, facebooku či v zařízeních DS 
Domeček a STD Ulita, SAS Šance pro rodinu 
a CPP Cesta v ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Nabídka pronájmu sálu 
– františkánský klášter

Pro rodinné oslavy, prodejní akce,  
výstavy, přednášky apod.  

včetně zázemí. 

Bližší informace na tel. 724 417 112
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Dvěma závody se posunul blíže k cíli 
cyklistický seriál Cykloman 2014

Volejbal Moravská Třebová Vás zve do svých řad
lenky. Bližší informace: http://www.slovanmt.cz/
volejbal.p25.html. Trenéři: Marie Adamová, mob. 
775 939 367; Richard Adam, mob. 775 939 374
Ženy - volejbalistky zahájily nový soutěžní ročník 
v KP II. třídy (PA-Z2-2A). V kádru došlo k něko-
lika změnám, zejména když se výrazně zapojily 
bývalé úspěšné ligové kadetky, resp. juniorky. 

Na soupisce tak najdeme tato jména: Cvrkalová 
Anna, Garguláková Michaela, Greplová Nikola, 
Hájková Tereza, Kobelková Adéla, Maděrová 
Karolína, Mašková Daniela, Netolická Dagmar, 
Podhorná Iva, Žákovská Martina, Šařecová Eva, 
Šařecová Monika, Šimonová Kamila, Školařová 
Marta a Tolárková Martina.     (mt)

Ouverturu 7. závodu seriálu, jímž byl Kunčinský 
duatlon, obstaralo 32 dětí. Skvěle se vyrovnaly 
s náročným terénem a svůj entuziasmus pro-
měnily ve výborné výkony. Odměnou jim kro-
mě získaných cen byla i vrchovatá spokojenost 
se sportováním. Mezi dospěláky to vřelo jako 
v pekle. Domácí pořadatelé (CK Čerti Kunčina) 
roztopili všechny kotle a kompletní účastí ne-
mínili dát žádnou šanci „cizincům“ zbloudilým 
do jejich hájemství. Nástrojem k prosazení tak-
to sobeckých cílů byla těžká krosová trať, nadto 
rozmáčená nočním deštěm (28 km rozdělených 
na dvě poloviny), kdy vložený 3km běh sotva 
mohl nabídnout odpočinek a rychlou obnovu 
sil. Mezi padesátkou statečných kraloval stejně 
jako v roce 2012 Michal Rotter (CK M. Třebo-
vá). Loni jej předčil Němčík, který však na startu 
chyběl, stejně jako Orálek. Vidina možného cel-
kového vítězství jej doslova hnala vpřed. Prvních 
14 km zvládnul nejrychleji, třebaže svým proná-

sledovatelům nepatrné ztráty nadělil (Doležel 10 
s. Pocsai 30 s., Schön 48 s., Kadidlo 50 s., Štěpař 
55 s.). To se však po běhu změnilo - na skvělého 
Rottera se dotáhli vynikající běžci Štěpař a Ka-
didlo (300 m), zatímco jiní se mírně propadli Po-
csai (45 s.), Doležel, Schön. V každém případě 
se jasně oddělila desítka nejlepších bikerů, mezi 
nimiž nechyběli ani dva junioři (Urbášek, Smé-
kal). Všichni to na kole umějí a tak bylo zřejmé, 
že nikdo jiný do bojů o vítězství nezasáhne, po-
kud nevstoupí do hry smůla (defekty, pády). Po-
dle slov pozdějšího vítěze: „Úprk do cíle a sou-
boj pětice nejlepších byl nesmlouvavý. Nemohl 
být bezhlavě riskantní, v sázce bylo mnoho, ale 
byl jen obezřetně riskantní. Mohla rozhodnout 
jediná chyba. Já osobně jsem získal jistotu až 
v posledním kilometru. Samozřejmě jsem hod-
ně spokojený.“ Nejlepšími čerty byli duatlonis-
ta P. Štěpař a legendární S. Pocsai (trojnásobný 
cykloman). Ke svému výkonu dodal: „Vítěz je 
za prvé vynikající a pak si prvenství zasloužil. 
Já se trochu šetřil, neboť mě ještě večer čekal 
náročný Pekelný kilometr - běh do vrchu v Čes-
ké Třebové.       (mt)

Ideální sport pro děvčata, který se dostal v Mo-
ravské Třebové na ligovou úroveň s celostátními 
úspěchy.
Nábor dívek
Rodiče mohou děti přivézt na jakýkoli trénink, 
rozděleny budou dle věkových kategorií, s sebou 
sportovní oblečení, sálovou obuv, pití, časem náko-

Hokejisté válčí 
v tréninkovém rytmu

V polovině října začínají boje o mistrovské body 
v novém hokejovém soutěžním ročníku (v pří-
padě mládežnických celků ještě dřív). V mo-
ravskotřebovských týmech došlo k menšímu 
„zemětřesení“, někteří hráči ukončili závodní 
činnost (Koláček, Zeman, Berčák), mnozí pře-
stoupili (z různých důvodů), takže na všech fron-
tách probíhá intenzivní hledání ideálních posil. 
Správnost se ověřuje v přípravných utkáních. 
Např. poprvé se HC Slovan utkal v Rehau aré-
ně s celkem DYNAMITERS Blansko HK; v se-
stavě se objevila řada nových jmen: brankáři - 
Kloc, Kochta; obránci - Arnošt, Kutmon, Kvapil, 
Rajnoha, Rosendorf, Štefan; útočníci - Aulehla, 
Čikl, Koranda, Kučera, Maška, Mička, Muselík, 
Prokop, Schneider. V příštích utkáních dosta-
nou šanci další hráči: Dohnal, Kloc, Konečný, 
Pokorný, Kršňák, Řehulka, Šnirc, Novák, Radi-
mecký, Fikr ad.                        (mt)

Závěr úspěšné 
druholigové sezóny atletů
Závěrečné čtvrté kolo druholigových sou-
těží atletů a atletek pořádal svitavský oddíl. 
Atletům AK MT se vedlo mezi soupeři so-
lidně, po výborných výkonech a bodových 
ziscích obhájili příslušnost k soutěži. V zá-
polení šestice mužských klubů (Svitavy, 
Moravská Třebová, Čáslav, Hvězda SKP 
Pardubice B, Jičín, Ústí nad Orlicí) vše do-
padlo podle očekávání. Třebovští získali 
140 bodů a 4. místo, které si tímto udrže-
li i v dlouhodobé soutěži. Konečné pořadí: 
1. Hvězda SKP Pardubice B (24), 2. Jiskra 
Ústí nad Orlicí (18), 3. AC Čáslav (13), 
4. AK Moravská Třebová (11), 5. AC TJ Ji-
čín (10), 6. TJ Svitavy (6). Šťastnou ekipu 
atletů tvořili: Havlík M., Janků J., Sekanina 
T., Strouhal L., Částka L., Hlaváč M., Ma-
tuška J., Plocr T., Berka J., Jílek J., Pavliš 
R., Nečas M., Jochec P., stovka atletů). Nej-
více individuálních bodů dosáhli: Havlík 26, 
Matuška 19, Strouhal 16, Sekanina 15, Ne-
čas 14, Hlaváč 9 ad.
Bodované výkony atletů Moravské Tře-
bové: 100 metrů: 3. Havlík 11,64, 4. Se-
kanina 11,79, 8. Strouhal 12,09, 10. Jan-
ků 12,18. 200 metrů: 6. Strouhal 24,35. 
400 metrů: 3. Strouhal 52,24. 800 metrů: 
2. Matuška 2:01,43, 5. Hlaváč 2:06,13, 
7. Plocr 2:08,35. 1500 metrů: 7. Matuška 
4:24,12, 8. Hlaváč 4:25,16. 100 metrů př.: 
2. Havlík 17,01. 400 metrů př.: 2. Havlík 
58,30, 3. Sekanina 60,45, 5. Matuška 62,86, 
8. Plocr 64,70. 3 km př.: 6. Berka 11:49,89, 
8. Jílek 13:41,66. 4×400 metrů: 1. Strouhal, 
Havlík, Sekanina, Janků 3:34,00, 3. Hlaváč, 
Plocr, Berka, Matuška 3:42,75. Disk: 8. Ne-
čas 28,64. Kladivo: 8. Nečas 21,03. Oštěp: 
3. Nečas 45,00, 6. Jochec 42,22, 10. Plocr 
37,01.
Namísto sestupujících Svitav přibude pro 
příští sezónu další regionální soupeř pro 
AKMT - prvoligoví atleti Jiskry Litomyšl, 
kteří již před posledním kolem měli jisto-
tu, že neskončí lépe než sedmí (to potvrdili, 
třebaže za 5. místo -134,5b. získali 4 hlavní 
body). Celkově získali 10 bodů.
V osmičce ženských týmů (Svitavy, Mo-
ravská Třebová, Čáslav, Hvězda SKP Par-
dubice B, Ústí nad Orlicí, Týniště nad Or-
licí, Chrudim a Trutnov) se neztratily ani 
naše ženy. Před posledním kolem jim pat-
řila aktuálně šestá pozice. Skvělé výkony 
mnohých z nich znamenaly potvrzení tohoto 
umístění v kole i v dlouhodobé soutěži. De-
finitivní tečku za úspěšnou atletickou sezó-
nou udělal v závěru měsíce září 11. ročník 
Moravskotřebovských vícebojů, o němž při-
neseme reportáž v příštím čísle MTZ.    (mt)

Fotbalová školka
Vážení rodiče, sportovní přátelé, rádi by-
chom Vás informovali, že fotbalová škol-
ka pod vedením Martina Komoně nově od 
září přešla pod ochranná křídla Domu dětí 
a mládeže v Moravské Třebové. Náplní 
fotbalové školky je všeobecná sportovní 
příprava a první fotbalové krůčky pro děti 
od 4 do 6 let pod vedením trenérů s patřič-
nou kvalifikací pro práci s těmi nejmenší-
mi. Tréninky Fotbalové školky se konají 
každé úterý v 17:00 hod. na hřišti nebo 
v případě špatného počasí v tělocvičně ZŠ 
Palackého. Těšíme se na Vaši přízeň a ná-
vštěvu.       M. Komoň a J. Olejník, trenéři

Hokejový oddíl Slovan Moravská Třebová pořádá

KURZ BRUSLENÍ
Máte doma ratolesti s kladným vztahem ke sportu a k bruslení zvláště?

Hokejový klub pořádá kurz bruslení. Kurz bude probíhat každý víkend od 
října do prosince a je určen dětem ročník narození 2008–2010. Místo a čas konání: 

zimní stadion v Moravské Třebové vždy od 15:00 na ledě. KURZOVNÉ ČINÍ 300 Kč. 
Přihlášky je možno odevzdat na zimním stadionu. Počet dětí v kurzu je omezen. 

Potřebujete vlastní brusle, rukavice, přilbu. Brusle a přilbu je možné zapůjčit.
BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ:

Miloš Černý tel. 603 945 529 • Jiří Kavan tel. 775 595 000 • Petra Švichká tel. 731 488 681
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

4. 10. Autobusový zájezd na DP Pochod slováckými 
vinohrady. Odjezd přihlášených zájemců v 6 hod. 
od autobusového nádraží. Délky tras: 6, 12, 14, 20 
km. Start: Hodonín (kratší trasy Dolní Bojanovice), 
cíl: Prušánky, vinné sklepy Nechory. Odjezd z Prušá-
nek do 17 hod. Jízdné pro členy odboru KČT 150 Kč, 
pro ostatní 200 Kč. Zajišťuje H. Kopřivová 
8. 10. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru 
KČT od 19:00 hod. Příprava programu na listopad.
11. 10. Pěší vycházka Po vrcholech Moravskotře-
bovska. Sraz účastníků v 12:30 hod. u klubovny 
KČT (Piaristická 8). Zajišťuje J. Schneeweiss 
25. 10. Pěší výletová akce Zamykání hřebečských 
důlních stezek po cestách pod Hřebečovským hře-
benem. Délky tras 8, 14 km. Start od bývalé hájenky 
v Udánkách mezi 13-14 hod. Akce je vhodná pro 
rodiče s dětmi. Zajištěn odvoz z trasy 8 km autobu-
sem. Podrobnější informace na plakátech.
28. 10. Autobusový zájezd Za Kelty do Nasavrk. 
Odjezd přihlášených zájemců v 7:30 hod. od auto-
busového nádraží. Pěší procházka v okolí Nasavrk 
a po Keltské NS v délce 16 km (zkráceně 11 km). Po-
drobnější informace ve vývěsce KČT. Přihlásit se lze 
telefonicky nebo e-mailem do 23. 10. na tel. 737 487 
745 (mezi 16-20 hod.), koprivovahelena@seznam.
cz. Jízdné pro členy odboru KČT 120 Kč, pro ostatní 
180 Kč. Zajišťuje J. Šindelář
V případě příznivého počasí budou každou volnou 
neděli uskutečňovány vyjížďky do okolí. Pravidelný 
sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. Díl-
čí upřesnění na měsíční schůzce nebo internetových 
stránkách odboru: www.kctmt.webnode.cz

V úspěšné české reprezentaci se prosadili 
i mladí lyžaři z TJ Slovan 

Osm kategorií a šest českých vítězů! Tak by se dala 
charakterizovat mezinárodní žákovská sezóna 2014, 
kterou nedávno „malí“ závodníci zakončili na svahu 
v italském středisku San Sicario. Na části sjezdov-
ky, kde se v roce 2006 konaly zimní olympijské hry, 
se v rámci tradičního GRASSKICAMPU, společně 
s českou reprezentací, představili také travní lyža-
ři ze Slovanu Moravská Třebová. Grasskicamp je 
mezinárodní soustředění, které je vrcholem Žákov-
ského poháru FIS. Kempy mají každoročně nejvyš-
ší účast, toho letošního se zúčastnilo 60 závodníků: 
16 Čechů, 32 Italů, 5 Slováků, 4 Švýcaři, 1 Němka 
a 2 Japonci jako jediní mimoevropští zástupci. Do 
nabité reprezentace se tentokrát prosadili „pouze“ 
tři lyžaři TJ Slovan. V kategorii mladších žaček to 
byla Šárka Abrahamová a Terezie Steffanová. Mezi 
staršími žáky bojoval o medaile Václav Mačát. Celý 
sportovně-kulturní týden vyvrcholil finálovým závo-
dem a vyhlášením celkového Mezinárodního pohá-
ru FIS. V pátek se mladí závodníci postavili na start 
obřího slalomu a v sobotu byl na programu slalom. 
V kategorii mladších žaček byla situace hodně napí-
navá. Šárka Abrahamová i Terezie Steffanová měly 
velkou šanci bojovat o medaile. V obřím slalomu se 
to podařilo Tereze. Po bezchybném výkonu vybojo-
vala bronz za vítěznou Slovenkou Nikol Fričovou 
a stříbrnou Cerentinovou z Itálie. Šárka bohužel chy-
bovala a závod dokončila na 9. místě. Sobotní slalom 
měl podobný průběh. Ovšem tentokrát se radovala 
z bronzu Šárka a Tereza se po chybě na trati musela 
spokojit s 8. příčkou. Skvělými výkony si nakonec 
celkové 3. místo zajistila Šárka Abrahamová a těs-
ně čtvrtá byla Terezie Steffanová. Vítězství v celé 
sezóně patřilo Nikol Fričové ze Slovenska. Starší 
žáci to také neměli jednoduché, kandidáti na celkové 
zlato byli hned čtyři. Průběžně vedoucímu Martinu 
Bartákovi už stačilo jen dokončit alespoň jeden ze 
dvou závodů a nakonec nenechal nikoho na pochy-

bách a dominoval v obou disciplínách, což mu vy-
neslo i celkové vítězství. Václav Mačát ze Slovanu 
Moravská Třebová udržel pevné nervy a vybojoval 
stříbro v obřím slalomu i ve slalomu. Celkově se tedy 
polepšil proti loňské sezóně o dvě příčky a slavil dal-
ší stříbrnou medaili v celoročním seriálu mezinárod-
ních FIS závodů žáků. Třetí byl další Čech Jakub 
Ševčík a čtvrtý Adam Masár ze Slovenska. I když se 
neprobojovali do reprezentace pro finále v Itálii, tak 
si ostatní travní lyžaři z Moravské Třebové vedli také 
velice dobře. V jednotlivých mezinárodních startech 
v průběhu celé sezóny se představilo ještě 7 závod-
níků z TJ Slovan. V kategorii přípravka byla překva-
pením Natálie Kasalová, která se v celkovém pořadí 
probojovala na 4. místo. Předžačka Klára Svozilová 
byla šestá. Mezi předžáky se na 13. místě umístil Ja-
kub Dostál a 14. byl Marek Netolický. Velmi pěk-
né 6. místo si na své konto připsala mladší žákyně 
Nicole Vacková. Stejně si vedl i Jan Kašický, šestý 
v kategorii mladších žáků. Ve stejné kategorii se da-
řilo také Vojtovi Krejčímu, který byl celkově osmý. 
Všichni naši lyžaři prokázali skvělou formu a urči-
tě se prosadí na „bednu“ při blížícím se mistrovství 
České republiky.          Daniel Mačát

Sportovní pozvánka
Fotbal (KP)
  4. 10.  10:00 Žáci st., ml. - Polička
18. 10.  15:30 Dorost - Svídnice/Slatiňany
19. 10.  15:30 A muži - Horní Jelení
25. 10. 10:00 Žáci st., ml. - Ústí n/O.
28. 10.  14:30 Dorost - Dolní Újezd

Hokej
KLŽ
  4. 10. HC Slovan - HC Chrudim
11. 10. HC Slovan - HC Hlinsko
18. 10. HC Slovan - HC Choceň
KLD
10. 10. HC Slovan - TJ Lanškroun
19. 10. HC Slovan - HC Polička
KLM
12. 10. 17:00 HC Slovan-muži - HC Ledeč n/S.
15. 10. 19:00 HC Slovan-muži - HC Skuteč
26. 10. 17:00 HC Slovan-muži - HC Světlá n/S.
KLJ
25. 10. HC Slovan - HC Chotěboř

Cyklistika (seriál Cykloman)
4. 10. Silniční závod jednotlivců (9. závod seri-
álu). 15:20 start Sušice - směr Třebařov a zpět.
18. 10. Výjezd do vrchu (závěrečný 10. závod 
seriálu). 14:00 start, lyžařská sjezdovka u ÖMW
31. 10. Galavečer a vyhlášení výsledků

Volejbal (Ženy - KP 2.)
11. 10. 10:00 a 13:00 VK Slovan - VO TJ 
Lanškroun C

Stolní tenis (divize muži)
25. 10.
9:00 Slovan M. Třebová A - Sokol Chrudim A
13:30 Slovan M. Třebová A - KST Linea 
Chrudim B               (mt)

Raketa Rotter rozetnul rozpaky rezultátu
Titulek není žádnou jazykovou hříčkou, ale la-
pidárním vyjádřením toho, co přinesl a naznačil 
osmý díl cykloseriálu Cykloman 2014. Skuteč-
nosti, kdo je momentálně v pelotonu nejlepší, 
faktu, že vítězství ještě více přiblížilo celko-
vé prvenství jmenovaného (což si evidentně 
zaslouží). Sice do finiše mířil v cílové rovince 
s bývalým drahařem-stíhačem Orálkem, kte-
rý podotknul: „Zařadil jako raketa nezvyklou 
forsáž a bylo po souboji. Je fakticky vynikající, 
ve skvělé formě.“ Ostatní se „dotrousili“ doda-
tečně. Celkem v počtu 52 zúčastněných na 30 
km a 50 km trati, která podle aktérů byla hodně 
tvrdá. „V tom blátě po dvoudenních lijácích to 
skoro nešlo. A když se k tomu přidal nějaký ten 
klacík v kole či jiná blamáž, člověk ztratil tem-
po a už nebyl s to bikery vpředu docvaknout.“ 
(Štěpař). Z tohoto důvodu byl přeložen i dět-
ský Cykománek. Od startu vystřelila nejostřeji 
devítka největších favoritů, mezi nimiž se opět 
výrazně prosazovali talentovaní junioři. Poklid 
první poloviny závodu nahradily „bahenní kou-
pele“, v nichž postupně odpadávali po defektech 
i potencionální „bednaři“ (Schön, Němčík), až 
do cíle se seřadili závodníci takto:
1. Rotter Michal (1971) M21:52:35 (CK M. Třebová)
2. Orálek Dušan (1974) M2 1:52:38 (SCS Mirva Svitavy)
3. Doležel Josef (1963) M3 1:56:33 (CK M. Třebová)
4. Štěpař Petr (1964) M4 1:57:06 (CK Čerti Kučina)
5. Kuda Pavel (1969) M2 2:02:08 (SCS Mirva Svitavy)

6. Smékal Filip (1996) J 2:02:19 (M. Třebová)
7. Dulaj Jan (1996) J 2:02:26 (SKP Duha Lanškroun)
8. Kadidlo Jiří (1972) M2 2:02:39 (CK M. Třebová)
9. Kvapil Jiří (1985) M1 2:02:40 (Giant Brno)
10.Hotař Jiří (1973) M2 2:06:57 (CK Čerti Kučina)
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
J - Smékal Filip, Dulaj Jan, Urbášek Karel
ZJ - Rotterová Aneta, Koukalová Tereza, Kostíková Eva
M1 - Kvapil Jiří, Nárožný Jakub, Třasák Lukáš
M2 - Rotter Michal, Orálek Dušan, Kuda Pavel
M3 - Doležel Josef, Štěpař Petr, Antl Karel
M4 - Petraš Stanislav, Leicht Jiří, Sopoušek Kamil
Z1 - Třasáková Ladislava, Eliášová Lenka
Z2 - Schneiderová Bedřiška, Suchánková Lenka, Slavíč-
ková Lucie, Hájková Karin
Pořadí v jednotlivých kategoriích před dvěma posled-
ními závody celkově: 
1. Rotter 682, 2. Štěpař 650, 3. Doležel 638, 4. Kadidlo 
630, 5. Urbášek 594, 
M1: 1. Třasák 637, 2. Soukal 622, 3. Kvapil 561 
M2: 1. Rotter 697, 2. Kadidlo 663, 3. Hotař 648
M3: 1. Štěpař 694, 2. Doležel 688, 3. Antl 654
M4: 1. Petraš 594, 2. Leicht 587, 3. Sopoušek 571
Z1: 1. Třasáková 597, 2. Bílková 483, 3. Báčová 195
Z2: 1. Schneiderová 697, 2. Suchánková 683, 3. Rolen-
cová 462
Z3: 1. Schuplerová 100, 2. Vermešová 100
J: 1. Urbášek 685, 2. Jansa 644, 3. Rott 640
ZJ: 1. Soukalová 686, 2. Kostíková 678, 3. Rottero-
vá 300       (mt)

Školní sportovní klub  
při Gymnáziu  

Moravská Třebová pořádá

Burzu zimních sportovních potřeb
a zimního sportovního oblečení

ve dnech 24.–25. října 2014

PŘÍJEM: pátek   24. 10. 15:00–20:00
PRODEJ: pátek   24. 10. 18:00–20:00
 sobota 25. 10.   9:00–12:00
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Pozvánka na otevření 
2. etapy FIT stezek 

sobota 18. 10. ve 14.00 
u smuteční síně na Křížovém vrchu 

Sportovci ze ZŠ Palackého v Praze opět úspěšní
Naši sportovci se začátkem září, po vítězství 
v krajském finále OVOV, zúčastnili republikové-
ho finále. To probíhalo v Praze na stadionu ASC 
Dukla na pražské Julisce. Zahajovacího ce-
remoniálu se zúčastnila spousta význam-
ných osobností politického života. Celé 
republikové finále se samozřejmě neobešlo 
bez zakladatelů myšlenky projektu OVOV 
Roberta Změlíka a Roman Šebrleho. Naši 
školu reprezentovalo celkem 11 žáků, kte-
ří zanechali velmi dobrý dojem tím, jaké 
předvedli výkony, jak k závodu přistupovali 
a jak se chovali. Vzorně tak reprezentovali 
nejen naši školu, ale i Moravskou Třebo-
vou mezi 650 závodníky z České republiky, 
Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, 
Rumunska a Itálie. Nutno podotknout, že 
našemu postupu předcházelo úspěšné vy-
stoupení jednak v okresním, jednak v kraj-
ském kole. Závodníci vytvořili skvělou 
patru, která o letních prázdninách trénovala bez 
jediné absence. Družstvo závodilo ve složení: 

i jednotlivci Jan Žouželka, Radek Cápal a Eliška 
Cedzová.
A jak jsme se umístili v jednotlivých kategoriích?

Ročník 2003
Eliška Cedzová - 3. místo
Jan Žouželka - 5. místo
Radek Cápal - 20. místo
Ročník 2002
Hana Hájková - 2. místo
Martin Šmerda - 15. místo
Ročník 2001
Monika Cápalová - 21. místo
František Mareček - 10. místo
Petr Kolář - 19. místo
Jan Šmerda - 24. místo
Ročník 2000
Martina Kejhová - 20. místo
Aneta Křečková - 42. místo
V celkovém pořadí se za naší školou umís-
tila řada  škol se statusem sportovní, což je 

pro naše žáky velmi dobrá odměna za jejich po-
ctivou práci.                 R. Cápal

Hana Hájková, Martina Kejhová, Monika Cápa-
lová, Aneta Křečková, František Mareček, Petr 
Kolář, Jan Šmerda a Martin Šmerda. V konku-

renci 39 zúčastněných družstev „naši” obsadili 
krásné páté místo. Ve finále nás reprezentovali 

Fotbalové hledání optimální formy pokračuje
Začátek nové fotbalové sezóny 2014/2015 byl 
značně klikatý. Po nečekané domácí prohře ved-
la cesta fotbalistů do Chocně, odkud bohužel od-
jeli znovu bez bodového zisku. O jejich prohře 
1:0 rozhodl tentokráte vlastní gól. O to více po-
těšila překvapivá výhra v Lanškrouně, menší vý-
hra v derby se Svitavami dodala týmu sebevědo-
mí. Potvrzení formy v derby s D. Újezdem však 
nepřišlo. Střelec Masopust se konečně „našel“, 
chyby v defenzívě zatím rozhodují. Zda body 

Plavecká výuka 
Plaváček

Pořádá: Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová

Nabízíme plavecký výcvik žáků mateřských 
a základních škol (od 5 let věku dítěte), zdoko-
nalování plavecké techniky dětí, zdravotní, kon-
diční a sportovní plavání. Plavání se bude konat 
každý čtvrtek kromě 1. čtvrtku v měsíci počínaje 
od 9. října 2014 do konce května 2015. Max. ka-
pacita: 25 dětí, 1. lekce ve čtvrtek 9. října od 17 

do 18 hod. (1 lekce = 60 min.)
Kontakt: Jiřina Cvrkalová, tel. 605 582 530, 
ul. Cihlářova, M. T., e-mail: jcvrkalova@email.cz

Dívčí část týmu ZŠ Palackého                Foto: archív

Třebovský střelec Masopust (vlevo) ve svém typic-
kém průniku                            Foto: archív

Hana Hájková uprostřed  Foto: archív

Roman Langr se 
chystá zdolat Rysy

Už tradičně se linhartický občan, úspěšný 
český horolezec Roman Langr, chystá na 
klání v zajímavé disciplíně. Ve slovenském 
pohoří Vysoké  Tatry se letos pořádá už třicátý 
ročník Sherpa Rallye, závodu vysokohorských 
nosičů, který je už považován mistrovství 
světa v disciplíně stoupání, respektive běhu 
se šedesátikilovým nákladem na vybraný horský 
vrchol. Pokud chce závodník vůbec uspět, musí 
podle našeho horolezce totiž chůzi na některých 
místech vyměnit za běh. Letos povede cesta 
z Popradského plesa na nově zrekonstruovanou 
Chatu Pod Rysmi, což je nejvýše položená hor-
ská chata slovenských Vysokých Tater. Cesta má 
převýšení cca 800 m. Pro turistickou chůzi je 
značena na  2 hodiny a 40 minut, podle Langra 
ji však závodníci usilující o první místa musí zv-
ládnoout pod hodinu a půl. Roman Langr je nejen 
zkušený alpinista, ale také vysokohorský nosič, 
touto činností se i krátkou dobu živil, pravidelně 
se však především účastní jak závodů v nošení 
šedesátikilové zátěže, tak i se stokilovou zátěží, 
coby nejlepší umístění zatím získal třetí pozici, 
v Krkonoších pak místo první. Vzhledem k fak-
tu, že 22. září napadl v okolí chaty pod Rysy 
sníh, uvidíme, jak si Roman 19. října povede se 
stokilovým batohem v Tatrách.                      (daz)

Atletická obhajoba se vydařila
Stejně jako v loňském roce čekal na Hanu Hájko-
vou vrchol sezóny v září. Nejprve odjela s druž-
stvem 2. ZŠ Palackého na republikové finále 
Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů na Stadion Ju-
liska v Praze, kam postoupil 
z krajského kola vždy pouze 
jeden jednotlivec a dvě druž-
stva. Soutěž OVOV je vlastně 
desetiboj složený z atletických 
a silových disciplín. Hana ob-
sadila v kategorii dívek 2002 
krásné druhé místo a svému 
družstvu pomohla k celkově 
pátému místu. K nejlépe bodo-
vaným výkonům patřilo: 105 
kliků za 2 minuty, 102 leh sedů 
za 2 minuty a 404 cm ve skoku 
dalekém. Tři dny po návratu 

z Prahy čekal Hanu přesun do Brna na atletic-
ké závody European Kids Atletics Games, kde 
obhajovala zlatou medaili v hodu kriketovým 

míčkem. Závodů se účastnilo 
1 200 atletů ze třinácti zemí 
Evropy. I tady se Haně poda-
řilo výsledek z loňského roku 
zopakovat. Do finále postou-
pila z prvního místa a ve finá-
le po velkém souboji nakonec 
zvítězila posledním hodem 
dlouhým 51,32 cm. Za rok po 
přechodu do kategorie starších 
žákyň se hod kriketovým míč-
kem změní na hod oštěpem, 
tak doufejme, že bude Hana 
v této disciplíně stejně dobře 
reprezentovat svoji školu, od-
díl i město.      (zr)

z Pardubiček budou znamenat obrat, se ukáže. 
Lépe jsou na tom dorostenci – dále tančí ve slí-
beném kvapíkovém tempu a stoupají tabulkou 
vzhůru. Obstojně si vedou i žákovské týmy.  (mt)


