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V novém roce nás čeká dokončení kanalizace 
a velká vlna rekreačních projektů

Výzva zastupitelům k vyjadřování jejich 
názorů, námětů, stanovisek a připomínek

Prosincové vydání zpravodaje tradičně bilanco-
valo uplynulý rok, v němž se podařilo dokončit 
část infrastruktury města a další akce, jako byla 
namátkou například digitalizace kina, 
které se závěrem minulého roku do-
kázalo přivést mezi třebovské diváky 
stejně jako všechny velké multiple-
xy v republice premiéru jedinečného 
snímku Hobbit. Pro právě příchozí rok 
však zůstává ještě mnoho přínosného 
k rozpracování, zahájení, nebo dokon-
čení.
Dokončena by měla být opožděná akce 
odkanalizování částí města, z nichž 
u dvou, v Udánkách a v Boršově, se 
vyskytly technologické obtíže a stavba 
nebyla zrealizována v původním termí-
nu. O ostatním informuje místostarosta 
Moravské Třebové Václav Mačát:
„Nepodařilo se nám zajistit ještě 
v loňském roce dotace na lokální bio-
centrum na Knížecí louce a na proti-
povodňový val pod Hamperkem, proto 
jsme tyto projekty přesunuli na rok 2014. Prá-
vě přípravě dalších projektů na rok 2014 jsme 
však také věnovali značné úsilí a přiměřené fi-
nanční prostředky. Do rozpočtu na příští rok tak 
budeme navrhovat zejména vybudování in-line 
stezek a cyklostezky na Knížecí louce, přípravu 
dalších lokalit pro bydlení, zateplení základ-
ní školy v Palackého ulici, stezku pro chodce 
a cyklisty do Boršova a do Útěchova. Komplet-
ní rekonstrukce by se měla dočkat ulice Jevíč-
ská. Bude nutné také realizovat další přípravné 
kroky k vybudování nové průmyslové zóny.“
 
Za půl roku u Tety a na dvorku
V letošním roce by mohlo, podle místostarosty 
Pavla Brettschneidera, dojít na regeneraci měst-
ských parků Rybní náměstí a u muzea a konečně 

také k vybudování mezi veřejností často disku-
tovaného lesoparku Cihelna. Moravská Třebová 
letos opět svým obyvatelům a nejen jim nabíd-

ne možnost kulturního vyžití v rámci oblíbe-
ných podniků. Sezónu otevře na období sluno-
vratu naplánovaný třetí Hřebečský slunovrat. 
Po prvním ročníku spolupráce Svitavy-MT 
a druhém ročníku programově vedeném svi-
tavskými kulturními službami je letošní dra-
maturgie v čistě třebovské režii. Kladně přijata 
byla loňská akce Na dvorečku ve městě. V je-
jím rámci se na otevřených plochách v centru 
vystřídalo několik společenských organizací 
a sdružení, která představila svoji činnost ve-
řejnosti, jež o ní mnohdy neměla ani tušení. 
Vystoupení agility klubu, domu dětí a mládeže 
a ostatních si našlo svoje diváky a město hodlá 
v těchto programových šňůrách, které oživily 
jinak prázdné a nudné letní centrum, pokračo-
vat i o prázdninách 2014.

In-line brázdění nabízí Staré Město
Protože nejen velkými investičními zakázka-
mi zaujat je občan, město nabízí svým obyva-

telům pro letošní rok i vyžití rekre-
ačního charakteru. Přestože městské 
projekty na zbudování cyklo a in-
-line stezek zatím budou na realizaci 
malou chvíli čekat, milovníci brusle-
ní na kolečkách mají možnost využít 
areálu v nedalekém Starém Městě. 
Při budování tamní vzletové a přistá-
vací dráhy, která byla slavnostně ote-
vřena ve druhé polovině roku 2013, 
došlo výměnou za finanční pomoc 
třebovské radnice na dohodu o mož-
ném využití dráhy pro účely rekreač-
ního in-linování. Moravskotřebovští 
obyvatelé by proto letos mohli něko-
likrát využít při nejrůznějších spor-
tovně kulturních podnicích prostory 
letiště k zábavě a aktivní relaxaci.

         Dagmar ZouharováPokračuje napojování Boršova do městské kanalizace. Současně 
probíhají práce v části Udánky     Foto: Dagmar Zouharová

Vzhledem k letošnímu volebnímu roku, v sou-
vislosti s negativními zkušenostmi s etikou 
předvolebního boje v našem městě v roce 
2010 vyzýváme politické strany, které mají 
své členy v současném zastupitelstvu města, 
aby svoje komentáře či připomínky k dění 
v Moravské Třebové včas a s potřebnou po-
litickou kulturou zveřejňovali na stránkách 
Moravskotřebovského zpravodaje. Veřejnosti 
tak bude možné prezentovat vaše názory na 
komunální politiku bezprostředně a obyva-
telé Moravské Třebové se seznámí s vašimi 

politickými názory a návrhy směrů budoucího 
rozvoje v klidu svých domovů s dostatečným 
předvolebním předstihem. Předpokládáme, že 
se tak bude dít bez vyhrocených emocí, které 
často přináší předvolební snaha vynášet kva-
lity sebe sama a znevažovat a očerňovat svoje 
opoziční politické kolegy.
Pro tento navrhovaný účel bude od února do 
září 2014 na straně 4 každého čísla Moravsko-
třebovského zpravodaje vyhrazen prostor 
všem politickým stranám s mandátem v sou-
časném zastupitelstvu města.       (zr)

Pf 2014
Vážení spoluobčané, 

obyvatelé Moravské Třebové,
právě se počínající rok je rokem komu-
nálních voleb. Ve třech předchozích lé-
tech jsme dělali vše potřebné a možné 
pro zkvalitnění vašeho života nejen ve 
městě jako celku, ale i ve vašem bez-
prostředním okolí. To ocení ti, jimž se 
pod okny a před ploty předzahrádek ob-
jevily nové chodníky, nebo ti, kterým se 
dnes klidně a spokojeně bydlí v nových 
rodinných domech v lokalitách, které 
jsme pro ně projekčně připravili. Pře-
jeme na prahu nového roku nám všem, 
aby se v Moravské Třebové stejně jako 
vloni, tak i letos dařilo krok za krokem 
zkvalitňovat naše okolí a životní pro-
středí, abyste v roce 2014 dostali takové 
příležitosti, po kterých toužíte, a abyste 
měli dostatek času na rekreaci a dosta-
tek chuti na zábavu, které vám Morav-
ská Třebová a okolí nabízejí.
Šťastný nový rok Vám všem přejí

starosta Miloš Izák,  
místostarosta Pavel Brettschneider  

a místostarosta Václav Mačát
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Kolik nás je
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 
2013 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 456 občanů ČR. Dle Odboru 
azylové a migrační politiky MVČR je 
v Moravské Třebové hlášeno 109 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území 
České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové evidováno k 30. 11. 2013 
na trvalém pobytu 10 565 občanů.       (zr)

Situační nákres: území mezi parkovištěm Billy, 
bývalým „Maximem“ a současnou opuštěnou 
tržnicí by mělo být revitalizováno v této 
prostorové koncepci Vizualizace: pohled na možnou podobu ozelenění prostranství ze strany od budované „Moravy“

Architektonická představa o ploše na místě tržnice je odvážná
Zpracování návrhu řešení prostoru bývalé tržni-
ce v centru Moravské Třebové obdrželo v závěru 
roku vedení města od vybrané architektky. Město 
řeší změnu lokality, kde se nyní nachází nevyu-
žitý, chátrající, a navíc poměrně rozlehlý objekt 

Město dostalo uznání za kanalizaci a CRB

Zastupitelé schválili vodné a stočné. Nezmění se

Výtěžek z koncertu 
rakouského pěvce půjde 

na hendikepované
Dne 5. prosince 2013 vystoupil v kostele Česko-
bratrské církve evangelické rakouský koncertní 
a operní zpěvák Martino Hammerle-Bortolotti 
s hudebním a pěveckým souborem pod vede-
ním paní Hany Dosedělové. Výtěžek z dobro-
volného vstupného, který činil šest tisíc korun, 
bude použit pro potřeby lidí s těžkým tělesným 
a mentálním postižením ve stacionáři Diakonie 
ČCE Betlém v Kloboukách u Brna. 
Zastavit se a prožít krásné chvíle se v adventní 
době sešlo na tři sta lidí. Nádhernou atmosféru 
koncertu doplnilo i velmi citlivé a bezprostřední 
vystupovaní  umělce. Koncert se konal ve spo-
lupráci s Kulturními službami města Moravská 
Třebová. Všem, kteří se zúčastnili a přispěli, pa-
tří velký dík.        Za sbor ČCE Martina Miková

Uznání časopisu Ekonom městu Moravská Třebová 
za „největší investici z rozpočtu města“ v závislosti 
na výpočtu procenta této investice v rámci kapitálo-
vých výdajů a rozpočtu města celkového jsme obdrže-
li ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys 2013. 
V Pardubicích si je koncem listopadu za projekt od-
kanalizování částí města a Cestu od renesance k ba-
roku (CRB) vyzvedl starosta Miloš 
Izák. V pardubickém kole srovná-
vacího průzkumu Město pro byznys 
bylo také uděleno uznání firmě RE-
HAU za spolupráci s městem Mo-
ravská Třebová. Ocenění má základ 
ve sportování mládeže. Sponzoring 
firmy pomohl zajistit dostatek fi-
nančních prostředků, které společně 
s prostředky města umožnily nábory 
nových dětských sportovců, a to pře-
devším v ledním hokeji, tenisu, fot-
bale, ale i v dalších sportovních od-
větvích. Tato spolupráce a podpora 
vedla k faktu, že Moravská Třebová 
má v mládežnických kategoriích jed-
nu z největších členských základen 

v Pardubickém kraji a daří se jí dosahovat vynikají-
cích sportovních výsledků. Větší zapojení dětí a mlá-
deže do sportu a aktivní trávení volného času také při-
spívá k prevenci nežádoucích jevů jako alkoholismus, 
toxikomanie apod. Finanční objem na výše zmíněné 
aktivity činil za poslední tři roky více než 1 mil. Kč 
a spolupráce dále pokračuje.                       (daz)

Ve stejné výši jako v roce 2013 budou obyvatelé 
Moravské Třebové a částí města platit v příštím 
roce za služby spojené s odběrem a vypouště-
ním vod. Cenu stočného a vodného pro rok 2014 
v pondělí 2. prosince 2013 schválili moravskotře-
bovští zastupitelé. Stočné v Moravské Třebové se 
v roce 2013 zvýšilo na cenu 46,40 Kč s DPH (ze 
43 Kč v roce předchozím). Zvýšení ceny má mimo 
jiné souvislost s podmínkami dotace z Operační-

tržnice a přilehlé provizorní parkoviště, mimo jiné 
v souvislosti s výstavbou multifunkčního objek-
tu v místě bývalého hotelu Morava ležícího na-
proti opuštěné tržnici. Objekt, ve kterém investor 
počítá s vybudováním obchodů, by měl do této 

části centra přivést nové impulzy, a celé území 
kolem křižovatky ulic Lanškrounská a Svitav-
ská volá po revitalizaci a modernizaci. V lednu 
se bude architektonickými návrhy zabývat výbor 
zastupitelstva pro strategický rozvoj města.   (daz)

ho programu Životní prostředí na modernizaci 
čistírny odpadních vod. Kalkulace ceny stočného 
(platby za objem vypouštěných odpadních vod do 
městské kanalizační sítě), je tvořena na základě 
dohody VHOS, a. s., a města Moravská Třebová. 
Vodné pro rok 2014 činí taktéž stejně jako v roce 
2013 i s daní z přidané hodnoty 37,80 Kč. Kalku-
laci ceny vodného stanoví svazek obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska.                          (zr)

Nové vozidlo Dacia Duster převzal před Vánocemi velitel městské 
policie Karel Bláha (vpravo) pro své strážníky od starosty Miloše 
Izáka jako náhradu za vysloužilý vůz       Foto Dagmar Zouharová
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Moravská Třebová opět bodovala za skvělý projekt
Úsporný a efektivní je projekt financování ener-
getických služeb tzv. metodou EPC. Moravská 
Třebová takto v roce 2012 renovovala síť veřejné-
ho osvětlení a v letošním roce proběhla příprava 
dalších projektů zaměřených na úspory energie. 
Zpracována byla analýza možných energetických 
úspor u vybraných objektů města a nyní je na po-
řadu dne příprava výběrového řízení na subjekt, 
který by tyto úspory realizoval.
V listopadu letošního roku získala Moravská Tře-
bová v rámci Soutěže o nejlépe připravené EPC 
projekty vyhlašovanou Asociací poskytovatelů 
energetických služeb 3. cenu za nejlepší připra-
venost v kategorii Projekt ve fázi přípravy před 
vyhlášením. Po modernizaci veřejného osvětlení 
město totiž uvažuje o financování pro-
vozu metodou EPC i u dalších 
městských zařízení. Zpracová-
na byla analýza možných 
energetických úspor na vy-

Na prohlídku Hřebečských důlních stezek bude lákat vozík umístěný koncem 
minulého roku na ostrůvku kruhového objezdu. Okolojedoucí řidiče tento ne-
přehlédnutelný tvar upozorní na zajímavost Moravskotřebovska, kterou stojí 
za to navštívit. Vozík, který byl už před časem poskytnut z depozitáře šamo-
tových a lupkových závodů, bude nasvětlen, aby byl vidět i po setmění a za 
snížené viditelnosti.                Foto: Dagmar Zouharová

Druhý vánoční strom si letos užívá Moravská 
Třebová. Silný vítr, který počátkem prosince 
2013 sužoval republiku, zanechal stopu i u nás. 
Na náměstí TGM se v pátek 6. prosince dopoled-
ne větrnému poryvu zdařilo zlomit vánoční strom 
o výšce dvanáct metrů. Za ten, který nevydržel 
poryvy vichru, byl od pondělí 9. prosince upev-
něn důstojný náhradník. Pochází z parku u mu-
zea a měl štěstí, dostal nové, krásné osvětlení. 
Při pádu původního stromu bohužel vzala za 
své také část nových vánočních ozdob. Naštěs-
tí se podařilo zachránit letos koupenou hvězdu, 
a přibyly i nové světelné ozdoby – padající světlo 
vykouzlilo na stromě nádhernou poetickou atmo-
sféru.                           Foto: Dagmar Zouharová

braných objektech města a nyní je na pořadu dne 
příprava výběrového řízení na subjekt, který by 
tyto úspory realizoval. Smlouvu s dodavatelem 
zakázky Modernizace veřejného osvětlení v Mo-
ravské Třebové schválilo zastupitelstvo města 23. 
července 2012. Části veřejného osvětlení, jako 
svítidla, stožáry, kabelová síť a rozvaděče  byly 
za hranicí životnosti a neustále se zvyšovaly také 
náklady na údržbu. Provoz samotného osvětlení 
byl energeticky velmi náročný. V roce 2010 při-
šel město na dva miliony korun. Montáží nových 
úsporných typů lamp dokončenou v posledních 
měsících roku 2012 se předpokládá roční ener-
getická úspora okolo devíti set tisíc korun. Sou-
částí zakázky modernizace veřejného osvětlení 
byla instalace dispečinku pro sledování a ovlá-
dání soustavy veřejného osvětlení. Zásadní po-
zitivum investice je financování metodou EPC, 
při níž dodavatel na sebe bere závazek dosažení 
garantované úspory, tedy že celkové platby města 

za dobu splácení ne-
budou vyšší než cel-
ková úspora nákladů 
za dobu splácení. Ji-
nak řečeno investice 
do modernizace VO 
by se měla zaplatit 
z dosažených úspor. 
Pokud by nebylo ga-
rantované úspory do-
saženo, vzniká městu 
nárok na slevu z ceny. 
Ve městě bylo vymě-
něno celkem 618 sví-
tidel.                     (daz)
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Roboti v moravskotřebovském gymnáziu
čítačů lze základní mechanické pohyby převést 
do digitální podoby a „oživit“ tak sestavené ro-
boty. „Živí roboti“ se objevovali druhý den na 
chodbě školy. Sekundáni svým novým kama-
rádům z robotických laboratoří Fishertechnik 
„vdechli život“. Jak? Za pomoci vývojových 
diagramů a programovacího jazyka ROBOPro. 
Výsledky můžete zhlédnout na webových strán-
kách školy. Žáci byli spokojeni a mnozí z nich 
se už těší na projektový víkend s roboty, kte-

rý se uskuteční 
v dubnu 2014. 

Irena Štaffová, 
koordinátorka 

projektu

Ve dnech 20.–21. listopadu 2013 proběhl 
v gymnáziu další zajímavý projektový den Ro-
bot – pomocník člověka, který připravili učitelé 
fyziky a informačních a komunikačních techno-
logií v rámci projektu ESF Spojení teorie s pra-
xí v přírodovědných předmětech. Žáci sekundy 
pronikli do tajů svých domácích interaktivních 
hraček (formule F1, vrtulník na dálkové ovládá-
ní, domácí minispotřebiče). Za pomoci mecha-
nických stavebnic Fishertechnik demonstrovali 
základní pohy-
by (posun vpřed, 
n a h o r u / d o l ů , 
otočení). V sou-
časném světě po-

Díra si získala oblibu mnoha teenagerů. 
Přicházejí i se svými potížemi

Klub, který si dal pro někoho možná trošku pe-
jorativní název Díra, se stará o duše mladistvých, 
kteří se necítí ve svém prostředí úplně dobře 
a hledají pomoc a přátelské slovo u spřízněných 
duší v takzvaném nízkoprahovém zařízení. 
V Moravské Třebové vzniklo díky iniciativě sdru-
žení Bonanza ve Vendolí, které poskytovalo v mi-
nulých létech pomoc mladistvým z našeho regio-
nu a které má s podobným typem péče o mládež 
zkušenosti. Nízkoprahový klub se nachází v pro-
storách bývalé veterinární ordinace v ulici Ko-
menského. Vedoucích centra Hanky Střížkovské 
a  Aničky Stejskalové jsme se zeptali na 
všechny podrobnosti, které se s činností 
nízkoprahového klubu Díra pojí:
Co je to nízkoprahové zařízení?
Je to sociální služba určená dětem a mlá-
deži. Kluby jsou prevencí vysedávání 
na lavičkách, vandalismu na veřejném 
prostranství, záškoláctví nebo konfliktů 
se zákonem. Pracovníci nízkoprahových 
klubů poskytují mladým lidem pomoc 
v obtížných životních situacích, se kte-
rými si sami nevědí rady. Slovo nízko-
prahový znamená „dostupný“. Přístup 
do nízkoprahových klubů není omezen 
financemi, zájmem, ani časem příchodu 
či odchodu, návštěvníci mají svobodu 
volby, a to jak při pohybu v prostoru klu-
bu, tak i ve volbě činností.
Pro které věkové skupiny tu jste?
Pro děti a mladé lidi ve věku od 8 do 20 let. 
Jaké nabízíte aktivity?
Především dětem poskytujeme podporu, bezpeč-
ný prostor a porozumění. Pomáháme jim v situ-
acích, se kterými si nevědí rady. Může se jednat 

o špatnou situaci v rodině (rozvod, alkoholis-
mus, nezájem rodičů o dítě), problémy ve škole 
(záškoláctví, problémy s učením), problémy ve 
vztazích (konflikty s vrstevníky, šikana, problé-
my s respektováním ostatních) a také problémy ve 
společnosti (trestná činnost, užívání návykových 
látek apod.). V klubu si děti také mohou zahrát 
různé deskové hry, velmi oblíbený je stolní fot-
bálek a taneční podložky. K dispozici mají také 
počítač. Každý měsíc je na programu nějaká tema-
ticky zaměřená dílnička, takže si děti mohou něco 
vyrobit, nakreslit. 

Jaká činnost klientů u vás převažuje?
U mladších klientů jsou to převážně hry - desko-
vé, fotbálek, taneční podložky - a u těch starších je 
to povídání nebo poslouchání písniček.
Kdo vymyslel název Díra?
Název jsme přejali od kolegů ze Svitav.

Společnost česko-německého porozumění 
přeje všem členům a všem návštěvníkům střediska 

česko - německého porozumění
spokojený, šťastný a úspěšný nový rok 2014

Předvánoční čas v domově pro seniory 

Škola světu otevřená
Gymnázium Moravská Třebová je co do veli-
kosti sice školou malou, ale dokazuje, že tento 
nedostatek může být v mnoha směrech výho-
dou. Příjemná přátelská atmosféra, nadprů-
měrná kvalita výuky, vstřícnost zaměstnanců 
školy i otevřenost vůči různým inovativním 
změnám začínají lákat nejenom studenty 
z moravskotřebovska a okolí, ale i z okolních 
zemí. V loňském školním roce bylo Gymná-
zium v Moravské Třebové jednou z pouhých 
osmnácti škol v republice, které umožnily 
svým studentům studovat v zahraničí nebo 
hostit studenty z ciziny ve svém domácím 
prostředí v rámci projektu Individuální mo-
bilita žáků. Zkušenosti finských studentek 
na naší škole byly natolik pozitivní, že Kau-
rialan lukio, střední škola vyhlášená v roce 
2012 finskou školou roku, iniciovala nový 
projekt mobilit. U svých národních agentur 
uspěly letos opět obě školy, a tak Gymnázium 
Moravská Třebová opakovaně hostí dvě fin-
ské středoškolačky, dvě studentky gymnázia 
vyrazí v druhém pololetí na studijní stáž do 
finské Hämeenlinny. Tříměsíční pobyt cizince 
v rodině není v našem regionu každodenní ru-
tinou, přesto se s touto situací hostující rodiny 
vyrovnávají s úžasnou grácií. Dovolte mi tlu-
močit vyjádření jedné z letošních hostujících 
rodin: „Jedinou obavou bylo, zda si naše dce-
ra bude s finskou dívkou rozumět. Tato obava 
se naštěstí nenaplnila, dívky jsou výborné ka-
marádky. Finka se stala členem naší rodiny, 
plně akceptuje naše zvyky a aktivity, přítom-
nost cizince v rodině téměř neregistrujeme. 
Přesto dívka dokáže zdvořile, ale jasně dát 
najevo, co si nepřeje. Dozvěděli jsme se také 
mnohé zajímavosti z finského života, třeba ne-
existenci čokoládových jogurtů, a zvyklostí. 
Určitě bychom šli do podobné zkušenosti zno-
vu!“    Iva Kodešová, koordinátorka projektu

Nízkoprahový klub nabízí dětem, které do jeho prostor přicházejí 
trávit volná odpoledne, spoustu vyžití.        Foto: archív

První adventní týden nám přišla zahrát country sku-
pina PROČ NE band Moravská Třebová. Na Mikulá-
še náš domov navštívili studenti z integrované střed-
ní školy a připomněli nám v připravených scénkách 
o čem Vánoce jsou. Nakonec nám zazpívali krásné 
písničky. O pár dní později nás přišly naladit vá-
noční atmosférou děti ze základní školy 
Křižovatka. Děti měly připravené krásné 
vánoční představení. Nakonec všichni do-
stali malý dáreček, který pro nás děti vy-
robily. Druhý adventní týden se vydal náš 
pěvecký soubor klientů a zaměstnanců na 
vánoční turné, aby vnesl vánoční náladu 

do Domovů pro seniory v Lanškrouně, Svitavách, 
České Třebové a Sloupnici. V následujících dnech 
nás ještě čekalo vánoční vystoupení žáků ze ZŠ 
Palackého, pečení vánočního cukroví a vánoční 
kavárničky. Rozloučení s rokem se konalo 30. 12. 
kdy jsme si popřáli do nového roku.    Realizační tým

Jaké jsou vaše předchozí zkušenosti s podob-
nou činností?
Hanka: V Bonanze pracuji dva a půl roku, před-
chozí zkušenosti mám převážně z dobrovolnické 
činnosti u jiné organizace.

Anička: V Bonanze jsem začínala 
před třemi roky jako dobrovolník a od 
prosince roku 2010 jsem se věnovala 
mentorské asistenci a později NZDM. 
Slovo jsme dali také samotným ná-
vštěvníkům klubu, kteří z pochopitel-
ných důvodů neuvádějí v odpovědích 
svoje pravé jméno:
Proč chodíš do klubu a co děláš 
v klubu nejraději?
Amanda, 9 let: „Do klubu chodím, 
protože mě to tady baví. Je tady hod-
ně her a taky se můžu Aničce a Ha-
ničce svěřit. Nejraději hraji kvarteto 
a Dixit.“
Mára, 18 let: „Chodím do klubu, pro-
tože se mi tady líbí a je tady docela 
sranda. Nejraději hraji fotbálek.“

Luko, 20 let: „V klubu trávím volný čas a hle-
dám si tady práci. Nejraději jsem na internetu, 
nebo hraji hry.“
Jožka, 13 let: „Protože sem chodí lidé, které 
znám a jsou příjemní. Nejraději v klubu odpo-
čívám.“     (daz)
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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

kovný „nákupčí“ dokázal ukrýt pod bundu. Kos-
metika v celkové hodnotě 1800 Kč mohla potě-
šit i několik jeho rodinných příslušníků. Bohužel 
přišlo nečekané zklamání. Namísto vánočních 
dárků si M. K. zpět do Lanškrouna odvezl z Mo-
ravské Třebové poukaz na uhrazení blokové po-
kuty, která byla samozřejmě v té nevyšší možné 
hranici, na jejíž zaplacení je zákonem stanovená 
lhůta 15 dnů. 

Nepořádek u kontejnerů 
Již po několikáté se v nedávné minulosti obje-
vil v okolí kontejnerů na ulici Dukelské znač-
ný nepořádek. A to se objevily případy, kdy 
dotyční výtržníci neváhali v těchto prostorách, 
určených pro drobnější odpad ukládaný do kon-
tejnerů, umístit i kusy starého nábytku a mnoho 
dalších věcí, které tak hyzdí ulice našeho města. 
Jen pár desítek metrů od tohoto místa je sběrný 
dvůr, kam nepotřebné věci můžeme zcela zdar-
ma umístit, a nemusíme hyzdit okolí pro všech-
ny kolemjdoucí a v okolí bydlící. A to nebudu 
hovořit o nebezpečí, které poté číhá v takových 
případech na děti. Dotyční si ovšem neuvědomi-
li, že jsou monitorováni kamerovým systémem 
městské policie, který opět dopomohl v řešení 
jen těžce prokazatelných přestupků. 

Pes zavřený v osobním vozidle
Na ulici Brněnskou byla dne 27. 11. po 17. ho-
dině přivolána hlídka městské policie k osobní-
mu vozidlu tovární značky Citroen, v němž byl 
zavřený menší pes, který nepřetržitě několik ho-
din štěkal. Strážníci začali ihned pátrat po maji-
teli vozidla a zjistili, že ten je ubytovaný na uby-
tovně, jen pár metrů vzdálené od odstaveného 
vozidla. Hlídka ihned dotyčného kontaktovala 
s žádostí o podání vysvětlení k dané situaci. Vý-
mluvné argumenty však strážníky nepřesvědčily, 
jelikož takové chování hraničí s týráním zvířete. 
Dotyčný byl proto vyzván k okamžitému zjedná-
ní nápravy, jelikož není přípustné ponechat psa 
dlouhodobě uzavřeného ve vozidle. Pod pohrůž-
kou předání případu správnímu orgánu, bezo-
hledný majitel svému čtyřnohému příteli nalezl 
náhradní ubytování. 

Karel Bláha, velitel městské policie 

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ 
Odstavení nepojízdných vozidel bez 
registračních značek (SPZ): 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích v § 38 
uvádí:
Silniční motorová vozidla a jejich přípojná 
vozidla v provozu
(1) Provozovatel silničního motorového vozidla 
a přípojného vozidla nesmí provozovat na 
pozemních komunikacích vozidlo, 
a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,
b) které není zaregistrováno v registru silničních 
vozidel v České republice nebo v registru 
silničních vozidel jiného státu,
c) které není opatřeno registrační značkou nebo 
registrační značkou jiného státu,
d) k němuž není splněna povinnost pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla,
e) které nemá platné osvědčení o technické 
způsobilosti vydané stanicí měření emisí 
a stanicí technické kontroly,
f) které nemá identifikační údaje v souladu 
s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.
Odstavení takového vozidla (bez registrační 
značky - SPZ) na silnici nebo místní komunikaci 
bez povolení je ve smyslu § 25 odst. 6 písm. 
c) bod 2, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, nepovoleným zvláštním užíváním 
pozemní komunikace a vozidlo dle § 25 odst. 8 
a 9, po marném uplynutí dané lhůty může být 
z pozemní komunikace odstraněno a následně 
zlikvidováno! Takové vozidlo není možné 
ponechat odstavené na parkovišti nebo jiných 
veřejně přístupných místech a samozřejmě ani 
na pozemních komunikacích. Je možné využít 
oplocených soukromých pozemků, na které se 
nepohlíží jako na veřejné prostranství, které 
definuje zákon o obcích.
Zvláštní užívání
K užívání dálnic, silnic a místních komunikací 

jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným 
účelům, než pro které jsou určeny, je třeba 
povolení příslušného silničního správního úřadu 
vydaného s předchozím souhlasem vlastníka 
dotčené pozemní komunikace, a může-li 
zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo 
plynulost silničního provozu, také s předchozím 
souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici 
a rychlostní silnici, v ostatních případech se 
souhlasem příslušného orgánu Policie České 
republiky. 

Zraněný muž 
V pondělí 2. 12. 2013 v 18:30 hodin přijala 
hlídka městské policie oznámení o zraněném 
muži ležícím vedle jízdního kola na ulici Br-
něnské. Při příjezdu hlídky městské policie 
na uvedené místo již zraněného muže ošetřo-
vala posádka vozidla rychlé záchranné služby. 
Strážníci posléze zjistili od svědků události, že 
muž jízdní kolo pouze vedl. Dle sdělení lékaře 
se zraněnému muži udělalo nevolno, zatočila 
se mu hlava a ten nešťastně přepadl přes jízdní 
kolo tak, že došlo k drobným oděrkům. Vzhle-
dem k předchozí události byl však muž převe-
zen vozidlem RZS do nemocnice ve Svitavách 
k podrobnému vyšetření. Strážníci po předcho-
zí dohodě převezli a uložili jízdní kolo na slu-
žebnu městské policie, kde si jej dotyčný druhý 
den vyzvednul. 

Přijel na nákup z Lanškrouna
Cestu z nedalekého Lanškrouna vážil v před-
vánočním čase muž ve věku 35 let dne 8. 12., 
zřejmě kvůli pořízení dárků pro celou rodinu. 
Opomenul však tu nejpodstatnější věc, a to vzít 
si s sebou dostatečný finanční obnos pro uhraze-
ní zakoupeného zboží. Když přijeli policisté těs-
ně před osmnáctou hodinou do prodejny Lidl na 
ulici Brněnské, kam byli ostrahou přivoláni pro 
podezření z krádeže, nestačili se divit, co vše ši-

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bavení.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervuje-
me pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  
Filmy označené: 

 jsou ve formátu 3D

Křídla vánoc  ČR

6. 1. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč
Sny a touhy se dají plnit nejen o vánocích…
Režie: Karin Babinská, v hlavních rolích: Richard 
Krajčo a Vica Kerekes
Drama/ komedie, 110 min., do 12 let nevhodné. 

Rozkoš  ČR

8. 1. středa, 19:00, vstupné 100 Kč
Posedlost láskou, uměním, úspěchem, penězi… 
Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku. 
Režie: Jitka Rudolfová, hrají: Jana Plodková, 
Martin Myšička, Jaroslav Plesl a další.
Drama, 111 min., do 12 let nevhodné.

Přijde letos Ježíšek?  ČR, SR, MEX

13. 1. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč 
Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce 
jsou prostě od toho aby se konaly dobré skutky, 
přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky 
věřily nejen děti.
Romantický, 99 min., přístupný.

Putování  
s dinosaury  GB, USA, AUS  
15. 1. středa, 17:00, vstupné 140 Kč
To, co jste si zatím jen představovali, se stává skuteč-
ností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete 
putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. 
Dokumentární/Rodinný, český dabing, 90 min. 

Ledové království  USA  
18. 1. sobota, 15:00, vstupné 130 Kč
Cesta za tajemstvím království Arendelle, kouzlem 
uvězněného do věčné zimy.
Animovaný/Rodinný, český dabing 109 min. 

Něžné vlny  ČR

20. 1. pondělí, 19:00, vstupné 130 Kč
22. 1. středa, 19:00, vstupné 130 Kč
Nová česká komedie vypráví příběh první velké 
osudové lásky. 
Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Táňa Pauhofová, Vojta 
Dyk, Jan Hartl, Hynek Čermák, Lucie Šteflová 
a další.
Komedie, 103 min., přístupný.

Frajeři ve Vegas  USA
27. 1. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč 
Tohle město není pro mladý!
Režie: Jon Turteltaub
Hrají: Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman, Kevin Kline a další.
Komedie, 105 min.

Vlk z Wall Street  USA  
29. 1. středa,19:00, vstupné 100 Kč 
Brilantní zábavná autobiografie o chamtivosti, 
moci a výstřednostech, které si nikdo neumí před-
stavit. 
Režie: Martin Scorsese, v hlavní roli Leonardo 
DiCaprio.
Krimi/Drama/Životopisný, 179 min., titulky, ne-
vhodný do 15 let.

Kulturní centrum
Pro děti
Nosáčkova dobrodružství – 
Pinocchio
15. 1. středa, 8:30 a 10:00 hod., kinosál 
muzea, vstupné 30 Kč
Krásná pohádka o tom, že sny se mohou stát sku-
tečností, pokud si to opravdu přejeme.
Uvádí Hravé divadlo Brno, pro MŠ a I. st. ZŠ, dél-
ka cca 50 min.

Zábavný pořad

EVA HOLUBOVÁ a BOHUMIL 
KLEPL – Z ROLE DO ROLE
16. 1. čtvrtek, 19:00, dvorana muzea, 
vstupné 120 Kč
Humorné povídání nabízí divákům možnost poznat 

zblízka dva naše přední herce a nerozlučné kamará-
dy Evu Holubovou a Boba Klepla. 

Městský bál
31. 1. pátek
Program:
20:00 Slavnostní zahájení
20:10  Předtančení – Mažoretky STŘÍPKY 

a Flamenco v podání taneční skupiny Alegria
22:00 Tomáš Zápeca a magické housle
23:30 Tombola
K tanci a poslechu hraje skupina KREYN, občerstve-
ní zajištěno

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil, 733 787 998 – vedoucí zámku
Pro skupiny minimálně 10 lidí, nutno objednat se předem 

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta kolem světa 

reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky
• Galerie Františka Strážnického

Z Mikulášského jarmarku 2013
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Novoroční vymetání baru – Dj Fuller4.1.

Morgan Explosion Night – Dj Pegas10.1.

BIRTHDAY LIVE PARTY aneb MIMO JINÉ
+ ORANŽOVEJ VYKŘIČNÍK comeback3.1.

Večer s JÄGREM – Dj Maty24.1.

Retro Party – Dj Pegas25.1.

Amundsen Party – Dj Fuller31.1.

BOŽKOV Night – Dj Piere11.1.

17.1.

Dance Party Mix – Dj Shirak

Facebook Party – Dj Maty

18.1.
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Novinky z „Křižovatky“

Škola nanečisto na ZŠ Kostelní náměstí

Oblastní charita informuje

dení speciální školy za zapůjčení prostor i za malé 
občerstvení pro všechny účastníky.
V rámci celorepublikového projektu se dne 9. 12. 
2013 uskutečnil na naší škole metodický seminář 
7a – 7x o alergii a astmatu pro školu. Toto téma 

je důležité zejména v současné 
době, kdy se zvyšuje počet dětí 
s různými alergiemi. Lektory 
byli odborníci z oblasti medi-
cíny – MUDr. Jan Richter, doc. 
MUDr. Vít Petrů, CSc. a Ja-
roslava Šimoníčková. Odbor-
né přednášky byly doplněny 
praktickými ukázkami, jak po-
užívat autoinjektor a dechový 
inhalátor, jak správně provádět 
s dětmi dechovou rehabilitaci. 

Mezi účastníky nebyli jen učitelé naší školy, ale 
i kolegové z jiných základních i mateřských škol. 
Naše škola tak získala certifikát Škola přátelská 
dětem s alergií a astmatem. Velké poděkování patří 
Lence Kubrichtové, organizátorce projektu.
A ještě něco ze sportu. Velmi úspěšně pro dívky 
z deváté třídy dopadlo obvodní kolo ve florbalu. 
Děvčata vyhrála v konkurenci pěti místních týmů. 
Toto vítězství jim zajistilo postup do okresního 
kola. Jeho výsledek nebyl do uzávěrky zpravodaje 
znám. Gratulujeme děvčatům.

Vyučující z „Křižovatky“

uvolňovacích cviků. V hodině anglického jazyka 
se seznamovaly s anglickými názvy barev pomocí 
interaktivní tabule a naučily se anglickou písnič-
ku. V matematice si vytvářely početní představy 
pomocí krokování, prostorovou orientaci prostřed-
nictvím barevných kostiček a počítání do pěti. Dě-
tem i rodičům se tato akce velmi líbila, a proto se 
druhá část uskuteční v lednu 2014 (viz pozvánka 
na straně 7). Těšíme se na účast všech budoucích 
prvňáčků, kteří se této akce zúčastnili, ale i těch, 
kteří zatím váhali.            Vyučující prvního stupně

hlídkou po krásách Brna. Výlet se všem účastní-
kům moc líbil a již se těší na další.
Tříkrálová sbírka
Oficiální zahájení v Moravské Třebové proběhne 
6. 1. 2014 v 17:00 hod. v klášterním kostele po-
žehnáním koledníkům. Od 18:00 hod. následuje 
v klášteře výdej průkazek, plášťů, cukrů a přání. 
Do ulic vyrazí Tříkrálové skupinky 6. až 14. led-
na 2014. Františkánský klášter poskytne zázemí 
v průběhu soboty 13. 1., bude zde k dispozici čaj 
a občerstvení. TKS bude slavnostně ukončena 14. 
1. v 16:00 hod. benefičním koncertem v klášterním 
kostele. Pro koledníky je, jako poděkování, zajiš-
těno díky podpoře Technických služeb M. Třebo-
vá zdarma bruslení, a to 26. 1. 2014 od 12:30 do 
15:45 hod. v Moravské Třebové. V roce 2014 pů-
jde výtěžek TKS především na pomoc potřebným 
v našem regionu nebo na pomoc obětem živelných 
katastrof a na vybudování Centra humanitární po-
moci na ul. Svitavské v Moravské Třebové. Pod-
poru můžete vyjádřit i dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS KOLEDA na č. 87777. Cena SMS je 30 Kč, 
z toho 28,50 Kč jde na konto Tříkrálové sbírky. 
Více informací na www.trikralovasbirka.cz. Všem 
koledníkům a dárcům moc děkujeme!

V novém roce mnoho zdraví, lásky a štěstí přejí 
pracovníci Oblastní charity.  

Ve středu 4. 12. 2013 připravila naše škola 
workshop Umět si poradit v praxi ve spolupráci se 
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová (v rám-
ci projektu Rovné příležitosti pro všechny). Cílem 
akce bylo seznámit rodiče žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, jak se 
nejlépe vypořádat se zjištěním 
– moje dítě má poruchu učení. 
Byla připravena tři pracoviště, 
kde odborníci z řad pedagogů 
prakticky ukazovali rodičům, 
jak se poruchy učení projevu-
jí. Ředitelka naší školy Lenka 
Bártová se zaměřila na dyslexii, 
Tereza Tempírová poskytla ně-
kolik dobrých rad jak propojit 
pravou a levou mozkovou hemi-
sféru při nácviku čtení a psaní. Ředitelka speciální 
školy Jitka Kánská předvedla úkoly na procvičení 
zrakového vnímání. Workshopu se zúčastnili i uči-
telé obou škol. Tímto bychom chtěli poděkovat ve-

Dne 20. 11. 2013 se uskutečnila na ZŠ Kostelní 
náměstí pro budoucí žáky prvních tříd akce ŠKO-
LA NANEČISTO. Na začátku vyučování čekali 
rodiče s dětmi v učebně plné her. Zde také děti 
obdržely svou žákovskou knížku, do které začaly 
sbírat první jedničky v jednotlivých předmětech. 
Několik desítek rodičů s dětmi postupně navštívilo 
výuku matematiky, českého a anglického jazyka. 
Výuka každého předmětu byla zahájena pohád-
kovým zvonečkem. V českém jazyce si děti hrály 
s písmenky a prováděly přípravu na psaní pomocí 

Setkání seniorů se uskuteční 6. 1. 2014 v 10:00 ho-
din v refektáři františkánského kláštera. Svoz seni-
orů k návštěvě hřbitova po dobu zimních měsíců 
nebude, o prvním jarním svozu vás budeme infor-
movat. Půjčovna zdravotních pomůcek je v provo-
zu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. 
Svitavské 44, M. Třebová. Kontakt: D. Dokoupi-
lová, tel. 739 002 744.
Děkujeme všem jednotlivcům, firmám a institucím 
za podporu v roce 2013.
Šance pro rodinu
Služba Šance pro rodinu má v posledních měsí-
cích stále naplněnou kapacitu. Zvláště teď v zim-
ních měsících vzrůstá počet rodin, které jsou za-
dlužené, mají potíže s bydlením či nedostatkem 
finančních prostředků díky nezaměstnanosti v na-
šem regionu. Pracovnice SAS se snaží poskytnout 
podporu všem rodinám, které službu osloví, ka-
pacita služby je ale omezená a počet čekatelů na 
službu roste.
STD Ulita
V pondělí 2. 12. jsme se ráno vypravili vlakem do 
Brna, načerpat něco z předvánoční atmosféry. Na 
Zelňáku a Náměstí Svobody jsme viděli klasické 
vánoční trhy, kde jsme se neubránili porovnání na-
bízených výrobků s vlastní tvorbou. Po příjemném 
obědě nás čekal výlet ke katedrále sv. Petra s vy-

Masky na ledě
5. 12. 2013 se na zimním stadionu v Moravské 
Třebové uskutečnil 11. ročník karnevalu masek na 
ledě. Akce se zúčastnilo 57 dětí v maskách i bez 
masek. Děti soutěžily v 5 disciplínách. Odměnou 
byly sladkosti za splněné úkoly. Karneval byl za-
končen vylosováním o nejkrásnější masku. Tou 
se stala čarodějnice z pohádky Mrazík v podání 
Daniely Večeřové. Bohatou tombolu zajišťovala 
speciální základní škola a technické služby měs-
ta. Poděkování patří ředitelce školy Jitce Kánské 
za pomoc a organizaci a také Gabriele Horčíkové 
za stálou spolupráci a ochotu poskytnout k této 
akci stadion i ceny do tomboly. Zároveň děkuje-
me městu Moravská Třebová za finanční podporu.

Eliška Weissová, vychovatelka speciální školy

Kurz PC pro seniory
Zájemci o počítačový kurz pro začátečníky, 
i pokročilé přihlaste se obratem u M. Blaž-
kové, Dr. Loubala 10, 571 01 Mor. Třebová, 
tel.: 606 223 855, 461 316 285, e-mail: blaz-
kova.mt@seznam.cz. Přednost mají senioři 
a invalidní důchodci. Do přihlášky uveďte 
jméno, adresu, e-mail (popř. tel., mobil). 
Realizace kurzu je závislá na počtu přihláše-
ných. Předpokládané zahájení je plánováno 
v druhé polovině ledna.       Marie Blažková

Připravte si foťáky
Začátkem školního roku byl při DDM znovu ote-
vřen fotografický kroužek, tentokrát pod vedením 
Ondřeje Šlahaře. Zatím je nás šest – Áďa, Eliška, 
Elča, Katy, Marty a Ondra – a rádi se vydáváme 
na výlety do okolí města, kde hledáme krásné mo-
tivy pro naše fotky. Už jsme si vyzkoušeli focení 
krajiny, makrofotografie, protisvětla nebo třeba 
soumračné oblohy. Každému se líbilo něco jiné-
ho a tak chceme nadále pokračovat v objevování 
všeho, co nás zaujme, protože možností v okolí 
Moravské Třebové je opravdu hodně. Blíží se 
zima a my tak budeme mít dost času na to, aby-
chom probrali svoje úlovky. Naučíme se je upra-
vovat v počítači a potom si je promítneme přes 
projektor, časem si třeba i připravíme nějakou 
výstavu. No a jestli se to někomu zalíbilo, rádi 
uvítáme nové kamarády, kteří chtějí ze svého ko-
níčka vychovat poslušného koně.     (zr)

Odborní lektoři semináře o astma-
tu s ředitelkou školy.    Foto: archív

Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé umění.
Poslední měsíc roku 2013 utekl jako voda. 
Jak pro vás, tak i pro nás byl nabitý akti-
vitou. Sotva úspěšně proběhl Mikulášský 
podvečer s múzami, kterým vás provázeli 
dva neposední čertíci a vždy důstojný an-
děl, následoval Vánoční podvečer s múza-
mi. Plynule jsme přešli do Vánočních kon-
certů, které jak věříme, měly úspěch i ve 
vašich očích.
Po tomto shonu jsme všichni prožili krásné 
vánoční svátky, dokud nezaťukal na dveře 
nový rok. Proto i naše škola se připojuje 
se svým přáním, aby byl šťastný a veselý.

Srdečně vás zveme i v tomto novém roce 
na další akce, které jsme pro vás připravili, 
již tradiční podvečery s múzami se konají 
9. a 23. 1. 2014 vždy v 17:30 v komorním 
sále na zámku. 

Dne 16. 1. 2014 v 17.30 vás zveme 
na vystoupení tanečního oboru a dne 
23. 1. 2014 v 18.00 na ročníkovou výsta-
vu výtvarného oboru. Obě akce se konají 
v Koncertním sále moravskotřebovského 
zámku.             Základní umělecké škola 
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Příběhy z muzejního depozitáře V.
Jeho hrdinou je skutečná oso-
ba, piaristický kněz Josef Václav 
Justin Michl (1810–1862), ro-
dák z Poličky, přezdívaný „Dra-
šar“. Od vstupu do piaristického 
řádu si vedle hmotného zabezpe-
čení sliboval možnost prosazovat 
české národní zájmy. Po ukonče-
ní studií působil v Českých Bu-
dějovicích a Berouně, roku 1834 
byl však přeložen do Prahy a tak 
se dostal přímo do centra české-
ho vlasteneckého života. Publiko-
val v časopisu Česká včela, sepsal 
praktickou učebnici srbochor-
vatštiny Pravopis illyrský (1836) 
a Auplný literaturní létopis, čili 
Obraz slovesnosti Slovanův ná-
řečí českého v Čechách, na Mo-
ravě, v Uhřích atd., od léta 1825 až do léta 1837 
¼ (souhrnně 1839). Hlavní význam jeho pražského 
působení spočíval však v práci organizační a popu-
larizační. Brzy se začal dostávat do konfliktu s řá-
dovými představenými a v roce 1838 byl opět pře-
ložen na venkov. Dlouho se však neodhodlal řád 
opustit a v roce 1841 přijal i kněžské svěcení. Brzy 
poté se však rozhodl vrátit do rodného města a začít 
zde nový život. Kromě obsáhlé autobiografie tehdy 
sepisoval dějiny města, které vydal roku 1848 pod 
názvem Polička, královské věnné město v Čechách. 
Soustředil se zejména na předbělohorské obdo-
bí a ihned po vydání konstituce 19. března 1848 
se také pokusil v Poličce prosadit příklon obyvatel 
k evangelictví. U poličských měšťanů však vzbu-
dil spíše nevoli. Sám v roce 1850 vystoupil z pia-
ristického řádu, přihlásil se k helvétskému vyznání 
a usiloval o povolení sňatku se svou láskou Vilemí-
nou Frankenbergovou, se kterou udržoval vztah po 
celou dobu od jejich seznámení během svého půso-
bení v Berouně (což Nováková nevěděla) a kterou 
si teď do Poličky pozval. Úřady však jeho církevní 
přestup neuznaly a uzavření sňatku mu nepovolily, 
ukázalo se totiž, že piaristický řád sice Michla pro-
pustil, ale nezbavil jej závazků, plynoucích z řádo-
vého slibu – tedy ani povinnosti dodržovat celibát. 
Vilemína Frankenbergová byla z Poličky odvede-
na četníky a Michl byl v následujícím roce exko-
munikován z katolické církve. Stal se učitelem na 
evangelické škole v Březinách u Poličky, ale už po 
několika měsících byl z učitelského místa sesazen. 
Zůstal mu jen nepatrný příjem za písařské služby 
pro obec i soukromé zájemce, organizoval také vy-
stěhovalectví do Ameriky, sám však pas nedostal. 
S novou životní partnerkou Josefou Maděrovou 

měl dceru Justýnu, k níž se ofici-
álně přihlásil. Josefa na následky 
porodu zemřela. S další partner-
kou Annou Černou měl pak dva 
syny a dceru, která se narodila až 
po jeho smrti. U těchto dětí je už 
v matrice jen pozdější poznámka 
tužkou, že jejich otcem je „Dra-
šar“. Michl zemřel v 52 letech na 
souchotiny, v úmrtní matrice je 
zapsán jako evangelík augšpur-
ského vyznání.
Teréza Nováková v románu vy-
stihla „Drašarovu“ vnitřní sla-
bost a nedůslednost stejně jako 
jeho obdivuhodnou houževnatost 
a společensko-politické souvis-
losti jeho osobního boje. Román 
vyšel knižně až po autorčině 

smrti v roce 1914, v době odeslání pohlednice už 
ale byly na stejné téma publikované dva fejetony 
(1894, 1898) a roku 1910 román vycházel v časo-
pisu Květy.

Narážka v textu pohlednice odkazuje na Michlo-
vo studium vyšších tříd piaristického gymnázia 
v Moravské Třebové (kam přešel z litomyšlského 
gymnázia a pak se přes Lipník nad Bečvou vrátil 
do Litomyšle ke studiu filozofie) a zároveň na jeho 
„slabost pro ženy“. V románu ale Nováková vkládá 
do úst jedné z litomyšlských paniček slova: „Pan 
Michl je stydlavý, vypravovali študenti, co s ním 
byli v Třebové Moravské, že se v kvartýru děvčat 
bál, tancovat že se styděl…“.

Teréza Nováková měla sedm dětí, přežili ji však jen 
synové Arne a nejmladší Jaroslav, který ovšem také 
zemřel mladý, padl v první světové válce.
Prof. PhDr. Arne (vlastním jménem Arnošt 
František Marie) Novák (1880–1939) byl český 
literární historik a kritik, germanista a bohemista. 
Působil jako docent německé a později i české 
literatury na Univerzitě Karlově. V roce 1920 se 
stal řádným profesorem české literatury na Masa-
rykově univerzitě v Brně, následujícího roku do 
Brna trvale přesídlil. V letech 1938 a 1939 byl 
zvolen rektorem Masarykovy univerzity, v Brně 
je po něm pojmenována ulice, ve které sídlí filo-
zofická fakulta.
Arne Novák napsal snad pro potřebu autorky 
v roce 1909 kritický rozbor prvního rukopisu Dra-
šara. V roce 1911, kdy byla odeslána pohlednice, 
působil Arne Novák ještě v Praze. Jiřina, která 
s ním výlet do „milostného staromódního měs-

tečka“ Moravské Třebové 
podnikla, byla nepochyb-
ně jeho manželka – Jiřina 
Zdeňka Rudolfina Anto-
nie Aiša rozená Haaszo-
vá (1887–1977), kterou si 
vzal jako studentku histo-
rie na Univerzitě Karlově 
7. července 1908. V roce 
1911 byli manželé ještě 
bezdětní, syn Radovan se 
narodil až na sklonku roku 
1914 a zemřel jako dva-
náctiletý.
Pohlednici podepsala také 
R. Kadlecová, jejíž identi-
tu neznáme.                 -jm-

Pohlednice adresovaná Arne 
Novákem Teréze Novákové

Součástí sbírkového fondu moravskotřebov-
ského muzea je průběžně doplňovaná sbírka 
pohlednic. Nejvíce jsou v ní ovšem zastoupeny 
celkové pohledy na město, největší radost ale 
máme, když se nám podaří získat detailnější po-
hled do některé z ulic, jak vypadala před deseti-
letími, nebo pohled na budovu, která už nesto-
jí, případně je k nepoznání přestavěna. Do této 
kategorie spadá i několik pohlednic budovy ně-
kdejšího piaristického gymnázia (dnes budova 
Městského úřadu v Olomoucké ulici) a kostelí-
ka, který do roku 1977 stával naproti přes ulici.
Jedna z těchto pohlednic, na které je průhled 
Olomouckou ulicí, v popředí vlevo gymnazi-
ální kostelík, vpravo gymnázium, zaujme i tex-
tem na rubu, datovaným „V Mor. Třebové 1. 9. 
1911“:
„Nejdražší maminko, jsme povděčni, že jsi nás 
upozornila na toto milostné staromodní městeč-
ko. Chodíme po kopcích nad ním a představu-
jeme si tu Michla v piaristické sutaně prováze-
jícího nějakou Třebovanku. Tebe jako patronku 
scholum piarum bude zajímati obrázek in rubro. 
Líbají Ti ruce Arne a Jiřina“. 
Pohlednice je adresována „Slovutné paní / 
pí. Teréze Novákové / spisovatelce / v Proseči 
u Skutče / Königr. Boehmen“.

Teréza Nováková (1853–1912) byla představitelka 
tzv. venkovské prózy, autorka románů Maloměstský 
román, Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě, 
Děti čistého živého a dalších próz. Věnovala se li-
dovému umění, sbírala kroje, výšivky a keramiku 
a byla aktivní členkou ženského emancipačního 
hnutí. Pocházela z pražské česko-německé rodiny, 
po sňatku s gymnaziálním profesorem Janem Nová-
kem se přestěhovala do Litomyšle. Po dvaceti letech 
se rodina vrátila do Prahy, ale posledních dvanáct let 
prožila spisovatelka opět ve východních Čechách, 
v Proseči, kde také napsala svůj poslední román 
Drašar s podtitulem Román kněze buditele. 

Portrét J. V. J. Michla. Repro: 
J. Růžička, Román a skutečnost 
o Drašarovi a poličských 
buditelích. Polička 1966, s. 49.
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Pracovnice městské knihovny přejí po celý rok 2014 
všem čtenářům a návštěvníkům pevné zdraví a mno-
ho příjemných chvil s knihou.

4.-31. 1. Asijský deník
Výstava cestovatele a fotografa Jana Košťála z Je-
víčka. Reportážní fotografie zachycují zážitky z cest 
do Indie, Bangladeše a Nepálu. Poznejte běžný život 
obyčejných lidí, některé náboženské festivaly nebo 
„hřbitov lodí“ (kde jsou rozřezávány staré tankery). 
Přístupno v půjčovní době knihovny
14. 1., 28. 1. Kurz paličkování
Městská knihovna nabízí pro přihlášené kurz paličko-
vání. Lektorkou je Pavla Řeřichová. Začátek v 16:30 
hod. v dětském oddělení knihovny 
16. 1. Rio de Janeiro očima mládeže
Přednáška Aleny Jílkové o Světových dnech mláde-
že, které se konaly v červenci 2013 v Rio de Janei-
ro v Brazílii, o setkávání s lidmi a poznávání místní 
kultury. V rámci přednášky bude promítnut dokument 
S papežem na druhém konci světa z cyklu Cesty víry 
České televize. Začátek v 17:00 hod. v sále sociálních 
služeb, Svitavská ul. 
21. 1. Konverzační večery
Konverzační večery pro všechny, kteří si chtějí ově-
řit, jak se domluví v jiném jazyce. Začátek v 17:00 
hod. v městské knihovně, pořádáno pravidelně 1x 
měsíčně. Další plánované termíny: 25. 2., 25. 3. 
(změna vyhrazena)
 
Knihovna dětem
Tvořivé středy
  8. 1. Sněhulák 
15. 1. Barevný knoflík
22. 1. Zimní krajina
29. 1. Zdobené kolíčky
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.

Šikovné děti mezi námi
13. 1. Zdobení perníčků, v 16:00 hod. budeme tvořit 
s Adélou Hanusovou
7., 14., 21., 28. 1. Odpoledne s babičkou
Čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének a mnoho 
dalších jiných činností. Začátek v 15:00 hod. v dět-
ském oddělení knihovny.
27. 1. Turnajové odpoledne – Tik … Tak … Bum 
Přijďte si zahrát slovní hru v 15:00 hod. na dětské 
oddělení. Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče 
odměníme!
9. 1.-21. 3. Pomáháme háčkováním
Od ledna se zahajuje v knihovně i mimo knihovnu 
akce Pomáháme háčkováním. Zapojte se i vy do háč-
kování tzv. základů pro tkaní koberců. Hotové výrob-
ky knihovna na jaře předá Sociálním službám města 
Moravská Třebová. Po celou dobu trvání akce budou 
v knihovně pod dohledem ochotných dobrovolnic a 
dobrovolníků probíhat každý čtvrtek od 15:00 hod. 
výukové lekce háčkování. Přivítáme pomoc lektor-
skou i materiální. Pokud máte doma nepotřebnou 
vlnu či přízi, doneste ji do knihovny. Všem ochotným 
dárcům a pomocníkům předem děkujeme! 
Ceník služeb v roce 2014
1. Roční registrační poplatky
dospělí 120 Kč
důchodci, studenti, učni 90 Kč
děti do 14 let včetně 40 Kč
držitelé ZTP/P zdarma
sponzorský registrační poplatek (podpořte nás dle 
vlastního uvážení, např. 200 Kč. Děkujeme!)
2. Meziknihovní výpůjční služba (poštovné, balné) 
pro čtenáře
za jeden dokument (při převzetí) 60 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (poštovné,  
balné) pro knihovny 
za jeden zaslaný dokument  
do knihoven okr. Svitavy zdarma
za jeden zaslaný dokument  
do knihoven mimo okr. Svitavy 60 Kč
3. Rezervace dokumentů – při převzetí
poštovné 10 Kč
SMS, E-mail 5 Kč
4. Ztráta čtenářského průkazu 30 Kč
5. Poplatky z prodlení a upomínky
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 25 Kč
3. upomínka 50 Kč
doporučený dopis 100 Kč
6. Neohlášená změna jména, adresy 30 Kč
7. Náhrady ztracených nebo poškozených doku-
mentů
náhrada stejným dokumentem  
+ manipulační poplatek za zpracování 30 Kč
jiným dokumentem (po dohodě  
s knihovníkem) + manipulační poplatek 100 Kč
ztráta, poškození obalu nebo čárového kód 20 Kč
8. Kopírování
formát A4 jednostranně 2 Kč/1 kopie
formát A4 oboustranně 3 Kč/1 kopie

6.-10. 1. Tříkrálový týden - mnoho dětí na světě 
zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazaro-
vi a hvězdě, která je dovedla do Betléma. Nabízíme 
zábavný program pro MŠ - 
zvířátka a hvězda ze sena. 
Program pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ, podrobnosti na plaká-
tech
13.-17. 1. Za strašidly na 
hrady a zámky Česka nebo 
za strašidly do městeček a 
měst ČR - program zamě-
řený na pověsti o paměti-
hodnostech a významných 
místech České republiky.
Vždy od 8:00-13:00 hod. 
v DDM. Zábavně vzděláva-
cí akce pro MŠ a 1.-4. třídy 
ZŠ. Program lze např. zapo-
jit do výuky prvouky nebo 
do programů v MŠ. Cílem je 
seznámit zábavnou formou 
děti s tím, kde jsou doma a 
co se ke konkrétním místům 
váže za zajímavosti. Podrob-
nosti v propozicích
18. 1. Kreativní odpoled-
ne na Majáku - pro veřej-
nost od 13:00 do 15:00 hod. 
v DDM. Budeme malovat 
na sklo obrázky na zavěšení 
a vyzkoušíme si enkaustiku 
voskované obrázky. Pozor! 
V případě vhodných sněho-
vých podmínek - soutěž O nejkrásnějšího sněhulá-
ka nebo závod O nejrychlejší boby, kopec pod hvěz-
dárnou, vlastní boby. S sebou vhodné oblečení, 30 Kč 
a přezůvky. Čaj zdarma, předškoláci doprovod. Více 
na plakátech
20.-30. 1. Sněhuláci snouborďáci - keramická dílna 

pro třídní kolektivy 1. stupně ZŠ, Sněhová královna 
- keramické dílny pro třídní kolektivy 2. stupně ZŠ. 
kombinace s lezením na US. Více v propozicích

Dům dětí a mládeže na-
bízí od nového roku pro-
gram NAROZENINOVÁ 
PÁRTY. Nabízíme dětem 
a mládeži možnost oslavit 
v prostorách DDM své na-
rozeniny. K dispozici jsou 
prostory klubovny, zahrady 
a areálu spolupracujícího 
jezdeckého klubu v Útě-
chově. Pedagogický dozor 
a program dle domluvy, lze 
zaměřit tematicky - hry, tvo-
ření, koně, hudba, diskotéka 
apod. Akce je určena vý-
hradně dětem do 12 let. Na-
rozeninové oslavy se může 
zúčastnit rodič oslavence, 
který zajišťuje občerstvení. 
Po dohodě lze zajistit občer-
stvení i pedagogem DDM, 
bude zahrnuto v ceně. Děti 
mohou v DDM přespat ve 
spacáku do druhého dne. 
Oslavy vždy v pátek.
Poděkování 
Děkujeme základním ško-
lám (Třebařov, Linhartice, 
ČSA) a veřejnosti, kteří svo-
jí účastí v materiální sbírce 
podpořili záchrannou stanici 

a psí útulek ve Vendolí.
Všem našim příznivcům, spolupracovníkům, dě-
tem i jejich rodičům přejeme v novém roce 2014 
mnoho zdraví a spokojenosti. A nezapomeňte, že 
volný čas strávený s námi je nejpříjemněji prožitá 
svoboda. Těšíme se na vás.      Kolektiv DDM

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

 Dům dětí a mládeže

Přemýšlíte, jak zpestřit narozeninový 
den vaší ratolesti? Nedělejte si staros-
ti s namáhavou přípravou a dopřejte 
jim s naší pomocí originální oslavu, 
na kterou budou dlouho vzpomínat. 
Nabízíme vám: 

Narozeninovou párty
• Možnost oslavit narozeniny v  prosto-

rách domu dětí a mládeže, na zahradě 
DDM a v areálu jezdeckého klubu 
v Útěchově

• Zajištění pedagogického dozoru a pro-
gramu dle domluvy, který lze tematic-
ky zaměřit – hry, tvoření, diskotéka, 
hudba, koně, poníci

• Akce určená výhradně dětem do 12 let
• Oslavy vždy v pátek, možnost přespá-

ní v DDM do druhého dne
• Občerstvení zajišťují rodiče oslaven-

ce, lze dohodnout i jinak
• Cena dle vybraného tématu, v případě 

noclehu a ježdění na koních je cena 
vypočítána podle skutečných nákladů 
na provoz

Konkrétní informace vám rádi zodpo-
víme na tel. čísle 461 316 786 v DDM

formát A3 jednostranně 4 Kč/1 kopie
formát A3 oboustranně 5 Kč/1 kopie
9. Tisk
černobílý A4 2 Kč/1 strana
barevný text A4 10 Kč/1 strana
barevný s obrázkem A4 20 Kč/1 strana
10. Poplatky za užívání PC
registrovaní uživatelé zdarma/minimálně 30 min.
neregistrovaní uživatelé zdarma/maximálně 15 min.
11. Poplatky za půjčení elektronické čtečky Ama-
zon Kindle
registrovaní čtenáři starší 15 let s platnou registrací 
1 rok na základě Smlouvy o výpůjčce
nevrácení čtečky v termínu 30 Kč/každý započatý den

Půjčovní doba v roce 2014
Oddělení pro dospělé
pondělí-čtvrtek 9:00-17:00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9:00-12:00 hod
Čítárna a studovna
Pondělí-čtvrtek 9:00-17:00 hod.
pátek   zavřeno
sobota   9:00-12:00 hod.
Oddělení pro děti
Pondělí-čtvrtek 12:00-17:00 hod.
pátek  zavřeno
sobota   9:00-12:00 hod.
Místní knihovna Boršov
úterý   9:00-11:00 hod.
středa 13:00-16:00 hod.
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Sportovní pozvánka 
na leden

Cyklistika 
1. 1. 2014 ve 13:00 hod. 19. ročník Novoroč-
ního výjezdu (otvírání cyklistického roku). 
Sraz: náměstí T. G. Masaryka
Fotbal
Halové turnaje mládeže SKP Slovan ve spor-
tovní hale v Městečku Trnávce:
18. 1. 2014 U-11
25. 1. 2014 U-14
  8. 2. 2014 U-13
15. 2. 2014 U-12
Dospělí:
17. 1.,  1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3., 
15. 3. a 23. 3.
Hokej
KLM
  5. 1. 17:00 HC Slovan – HC Choceň
12. 1. 17:00 HC Slovan – HC Skuteč
19. 1. 17:00 HC Slovan – HC Ledeč
Podle umístění se uskuteční čtvrtfinále v ter-
mínech 26., 29. ledna, dále v únoru 2., 4. a 6. 
Hraje se na tři vítězství.
KLJ
10. 1. 20:00 HC Slovan – HC Polička
18. 1. 17:00 HC Slovan – HC Chrudim
25. 1. 17:00 HC Slovan – HC Litomyšl
Druhá část – čtvrtfinále je v plánováno na 
únor 2014.
KLD
  3. 1. 20:00 HC Slovan – HC Hlinsko
17. 1. 20:00 HC Slovan – HC Skuteč
26. 1. 20:00 HC Slovan – HC Světlá n/S.
  2. 2. 20:00 HC Slovan – HC Choceň
Druhá část – play-off semifinále jsou pláno-
vána v druhé polovině února 2014.
Stolní tenis
19. 1. 9:00 Slovan M. Třebová A – Litomyšl-
-Sedlec A              (mt)

Program činnosti 
Klubu českých turistů

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hradiska. 
Sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. Dél-
ka trasy cca 10 km. Zajišťuje P. Harašta
10. 1. pátek Výroční členská schůze odboru KČT. 
Začátek v 18 hod. v klubovně KČT, Piaristická 8. 
Na programu hodnocení roku 2013, program činnosti 
na rok 2014. Úhrada členských příspěvků od 17:30 
hod. 
18. 1. Výlet Po zimním Hřebečovském hřebe-
ni na trase Mladějov – Anenská Studánka – Tře-
bovice v délce cca 13 km. Sraz zájemců na nádraží 
ČD v 8:55 hod., odjezd v 9:08 hod. Návrat vlakem 
v 15:05 hod. (odjezd vlaku v 14:37 hod. z Třebovic). 
Zajišťuje J. Kuncová
25. 1. Zimní výlet Do rekreačního areálu Brand 
(Svitavy). Délka trasy 7 km (12 km). Sraz zájemců 
na autobusovém nádraží 9:20 hod., odjezd 9:26 hod. 
Návrat linkovým autobusem v 14:00 hod. nebo 14:34 
hod. (odjezd ze Svitavy v 13:40 hod., resp. 14:05 
hod.). Zajišťuje H. Kopřivová
V měsíci lednu budou v případě příznivého poča-
sí každou neděli uskutečňovány vycházky do okolí. 
Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u autobusového 
nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo in-
ternetových stránkách odboru www.kctmt.webnode.cz

Stolní tenis
Pětice moravskotřebovských týmů vstoupila do no-
vého soutěžního ročníku s odhodláním, to se jim 
však zpočátku nedařilo naplňovat podle představ. 
Áčko v divizi (příslušnost uhájilo na poslední chvíli) 
dlouho neuhrálo ani bod, obrat nastal až v 6. kole. 
„Příčiny byly zcela prozaické. Začínali jsme se sil-
nějšími týmy, ani forma nebyla optimální,“ zhodnotil 
nejúspěšnější hráč týmu a předseda oddílu Jaroslav 
Maděra. Situace v týmu se uklidnila v 6. kole, od té 
chvíle Třebovští konečně stoupají tabulkou vzhů-
ru na místa, která jim patří. To podstatně a výrazně 
podněcuje sebevědomí table-tenistů a naději na stan-
dardní průběh sezóny.
Z výsledků
Sedlec A – A muži 10:8 (Maděra 2, Mrva 2, Ertl 2, 
Zítka 1 + čtyřhra) 
Ústí n/O. A – Am 10:4 
Č. Třebová – Am 10:5 (Maděra 3, Mrva 1 + čtyřhra) 
Am – Holice B 5:10
Am – Linea Chrudim B 7:10
US Choceň C – Am 6:10 (Maděra 3, Mrva 2, Zítka 
2, Ertl 1 + čtyřhry)
TTC Ústí nad Orlicí B – A muži 9:9 (Maděra 3, Mrva 
2, Zítka 2, Ertl 2)
A muži – TTC Skuteč 10:1 (Mrva 2, Zítka 2, Maděra 
2, Kalandra 1, 1 x w.o. + čtyřhry)
A muži – Medovinka Hlinsko 10:5 (Mrva 3, Maděra 
3, Kalandra 2, Zítka 1 + čtyřhra)
Průběžné pořadí: 1. Ústí nad Orlicí A (27), 2. Čes-
ká Třebová (19), 3. Ústí nad Orlicí B (19), 4. Linea 
Chrudim B (18), 5. Litomyšl-Sedlec (16), 6. Tesla 
Pardubice (11), 7. Moravská Třebová (10), 8. Cho-
ceň C (10), 9. Hlinsko (8), 10. Linea Chrudim A (7), 
11. Holice B (6), 12. Skuteč (5)
O mnoho lépe se momentálně nevede ani stolním 
tenistům B-týmu v krajské soutěži (skupina B), kde 
„řádí“ zejm. čerstvý šedesátník E. Palatka. Naplňuje 
tak základní premisu stolních tenistů, že jejich sport 
se dá provozovat na úrovni do sta let! Začátek soutěže 
byl skvělý, nyní narazili na mnohem silnější soupeře.
Průběžné pořadí: 1. Litomyšl-Sedlec B (24), 2. Bo-
rová B (22), 3. Orlice (20), 4. Ústí nad Orlicí C (15), 
5. Vidlatá Seč (15), 6. Sudslava (15), 7. Řetová (12), 
8. Moravská Třebová B (12), 9. Litomyšl-Sedlec C 
(10), 10. Svitavy (6), 11. Vysoké Mýto (2), 12. Cho-
ceň D (1). 
V regionálních soutěžích bojují další tři třebovské 
týmy, jimž se daří střídavě - po 7 odehraných kolech 
v přeboru „béčko“ atakuje špici tabulky: 1. Korouhev 
(18), 2. Moravská Třebová C (16), 3. Polička (15)
V regionální soutěži se zúčastňují týmy D a E, po 
sedmi kolech jsou týmy na tom následovně: 1. Boro-
vá C (21), 5. Moravská Třebová D (11), 8. Moravská 
Třebová E (7)       (mt)

Fotbalisté zamířili do hal
Tým starší přípravky SKP Slovan Moravská Třebová 
se zúčastnil kvalitně obsazeného turnaje ve Velkém 
Meziříčí. Osmička účastníků byla rozdělena do dvou 
skupin, podle umístění se postupovalo se semifinále, 
příp. finále.
Z výsledků
SKP Slovan – FC Vysočina Jihlava  4:0 
SKP Slovan – FC Ždár n/S.   1:0
SKP Slovan – FŠ Třebíč   2:7
Semifinále: SKP Slovan – SK Brno-Líšeň 0:4
O třetí místo: SKP Slovan – FC Velké Meziříčí 0:3
„Tento kvalitní turnaj potvrdil naše opakující se 
problémy s finálním zakončením. Dokážeme větši-
nou efektivně zakončovat akce jen v době, kdy jsme 
psychicky nad soupeřem. Kluci hráli bojovně, drže-
li se statečně, na lepší soupeře to nestačilo. Vítězem 
se stala Fotbalová škola z Třebíče,“zhodnotil trenér 
Roman Cápal.       (mt)

Mládežnický florbal 
Kde se daří hokeji, tam nalézá uplatnění také 
florbal či hokejbal. Jestliže Moravská Třebová 
je už dvě dekády baštou regionálního hokeje, je 
nasnadě, že florbal jako moderní hra mládeže 
frčí na všech zdejších školách. Bývalí absol-
venti zdejšího gymnázia a kdysi nadějní hoke-
jisté dnes posilují Fb Svitavy v 1. lize (Skáce-
lík, Muselík, Doseděl aj.), současní mladší žáci 
HC Slovan pro změnu tvoří „blueline“ svitav-
ských Sršňů ve 2. lize hokejbalu. Do školské-
ho poháru Čs. pojišťovny ve florbalu se pra-
videlně přihlašují všechny moravskotřebovské 
základky. Okresní kolo bylo na pořadu 28. lis-
topadu 2013 v Litomyšli. Třebováci tam měli 
dvojité zastoupení: II. ZŠ ul. Palackého a Tygři 
z III. ZŠ (Kostelní). Mezi pěticí týmů ze Svi-
tavska se lépe dařilo prvně jmenovaným neboť 
postoupili do krajského kola, které se uskuteč-
ní v únoru 2014 v Přelouči.
Z výsledků
ZŠ Palackého – Draci Lubná 4:2; –White 
hawks Svitavy 10:1; – ZŠ Kostelní M. Tře-
bová 10:1; – Modrásci Litomyšl 6:9
Pořadí: 2. místo 4 3 0 1 30:13 – postup 
Sestava: Tadeáš Hojgr, Jan Žouželka, On-
dřej Peškar, Tomáš Faltejsek, Josef Haas, 
Šimon Václavek, Martin Šmerda, Radek 
Cápal, Michal Randis, Samuel Veselý, Lu-
káš Soukal, Martin Vrána, Ondřej Kolísek, 
František Klouda              (mt)

Futsalisté mají za sebou první turnaje nové sezóny
(www.sakalihnev.cz)
V krajské 1. lize Východočeského regionu ČFSF 
mezi 14 účastníky nechybí ani letos moravskotře-
bovský tým Šakalí hněv. Šakalí smečka byla aktuál-
ně doplněna a posílena, tvoří ji hráči z města a obcí 
v okolí. V současnosti jsou na soupisce: Vykydal 
Lukáš, Němec Pavel, Müller Kamil, Suchý Michal, 
Matoušek Petr, Kozelek Pavel, Gallik Štefan, Trnka 
Filip, Huryta Václav, Winkler Ondřej, Sedláček Mi-
chal a Švanda Ladislav. Vstup do nové sezóny (čtvrté 
v pořadí) nebyl nijak pronikavý, druhý turnaj však 
notně pozvedl náladu mančaftu i pozici v tabulce. 
V čele tabulky jsou bez ztráty bodu poličští Jokers 
Novabrik, základní část je ovšem teprve v polovině, 
reálně je možné uvažovat o tom, že tým postoupí po 
skončení základní části (7 turnajů) do vyřazovacích 
bojů (3 nadstavbové turnaje), které určí celkové po-
řadí v 1. lize, včetně přeborníka. „Je to pro nás velká 

výzva, uděláme maximum,“ slíbil dosavadní nejlepší 
střelec týmu Kamil Müller.
Dosavadní výsledky
ŠH MT – FS Sádek 1:1 (1:1) Müller 
ŠH MT – SK Vraclav 7:2 (3:1) Huryta 2, Gallik, Ně-
mec, Müller, Sedláček, Suchý
ŠH MT – Ontario Týnište n/O. 3:3 (3:1) Kozelek, 
Matoušek, Gallik
ŠH MT – Tisako Tisová 0:2 (0:1)
ŠH MT – Bukvice Vysoké Mýto 1:0 (0:0) Müller
ŠH MT – Bomby k tyči Vamberk 5:1 (1:0) Švanda 2, 
Winkler, Müller, Němec
ŠH MT – Pobřeží slonoviny Lanškroun 2:1 (1:1) 
Trnka, Winkler
Průběžné pořadí: 1. Jokers Polička (18), 2. Bu-
kvice Vysoké Mýto (17), 3. FS Sádek (16), 4. 
Šakalí hněv M. Třebová (14), 5. VPS Novabrik 
Polička B (13)       (mt)



strana 12 / leden 2014 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Sport

Moravskotřebovský zpravodaj vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 277037, tel: 461353136, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. 
Šéfredaktorka: Mgr. Dagmar Zouharová. Redakční rada: Dagmar Zouharová, Jana Martínková, Martina Řezníčková, Miloš Izák, František Matoušek, Peter Kopunecz. Autoři příspěvků odpovídají 
za jejich věcnou a jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžá-
dané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu příspěvků viz www.mtrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Grafická úprava a tisk: 
Tiskárna Luboš Crha. Grafický návrh obálky: Martin Štěpánek a Hana Horská. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území 
města Moravské Třebové. Uzávěrka příspěvků na únor: 17. ledna 2014.

Roman Kreuziger    Foto: archív

Třebovskou cyklistiku ve světě prezentuje Leopold Kö-
nig. Na archívním foto jeho prosincová autogramiáda

Mladé hokejové naděje ukazují, jak třebovský hokej 
myslí na svoji budoucnost                        Foto: archív

Králem čs. cyklistiky 2013 se stal Roman Kreuziger
Jako vítěz 49. ročníku ankety po 
třech letech sesadil z trůnu bikera 
Jaroslava Kulhavého. Toto oceně-
ní získal již počtvrté (2004, 2008, 
2009), letos za 5. místo v Tour de 
France. Pořadí na dalších mís-
tech hlavní ankety tentokráte 
pořadatelé neoznámili, dokonce 
nevyhlašovali ani nejlepší zá-
vodníky v jednotlivých disciplínách. Zcela jistě 
však mezi zúčastněnými na akci, konané v Břev-
novském klášteře (26. 11.) v Praze, u příležitos-
ti oslav 130 let cyklistiky v Čechách, nechyběl 
ani další rodák z Moravské Třebové – Leopold 
König. Leopold König byl hlavním aktérem jiné 

cyklistické akce, konané v M. 
Třebové, jak napsal městský 
web. (viz. Leopold König opět 
v akci). U Kalvárie se konala 
výstava fotografií z Vuelty 2013, 
v níž mladý cyklista vyhrál jed-
nu z etap. Kromě autogramiády 
a besedy s úspěšným sportovcem 
se konala i dražba darovaného 

dresu příznivcům. Výtěžek šel dětskému domo-
vu a speciální škole. Šťastným majitelem se stala 
další z ikon moravskotřebovské cyklistiky Petr 
Štěpař (sportovec města letech1996, 1997, 1999, 
2002 trenér), duchovní otec seriálu Cykloman, 
držitel cyklomanského titulu za rok 2002, duat-

Hokejisté jsou spokojeni
V krajských ligách vrcholí odvetnými zápasy zá-
kladní fáze soutěže. Průběžné umístění není až 
tak zásadní, důležité bude pro nasazení do play-
-off, jak dopadnou jednotlivá družstva po jejím 
skončení. Nejvýše míří tým dospělých, vysokou 
výkonnost si udržují i junioři. V každém přípa-
dě vyřazovací boje budou velmi napínavé, při-
pomeňme třebovský cíl: minimálně semifinále.
Z výsledků
KLM
HC Slovan – HC Hlinsko 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) 
HC Ledeč n/S. – HC Slovan 2:7 (1:1, 0:3, 1:3) 
HC Litomyšl – HC Slovan 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) 
Odvety
ZH Pardubice – HC Slovan Moravská Třebová 3:9 
(0:4, 1:1, 2:4)
HC Slovan – HC Světlá n/S. 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) 
HC Č. Třebová – HC Slovan 4:5 (0:4, 3:0, 1:0) 
Průběžné pořadí: 3. místo 15 11 1 1 3 84:38
KLJ
Lanškroun – HC Slovan  5:4
HC Slovan – HC Litomyšl  4:2
HC Choceň – HC Slovan  1:5
HC Slovan – HC Světlá  5:1
HC Polička – HC Slovan  1:7
HC Slovan – HC Chotěboř  4:3
Průběžné pořadí: 2. místo 18 13 0 1 4 75:42 40 bodů
KLD
HC Skuteč – HC Slovan  9:5
HC Slovan – TJ Lanškroun  3:4
HC Slovan – HC Chrudim  1:5
HC Světlá n/S. – HC Slovan  2:6
Průběžné pořadí: 6. místo 14 5 1 0 8 50:61 17 bodů

lonista a úspěšný veteránský účastník ME, MS 
v tomto sportu.       (mt)

Sportovní rok 2014 začíná...

Městská cyklistika oslaví 120 let

Co od něj můžeme očekávat? Standardní úroveň, 
akce ve městě zaběhnuté, oblíbené i pravidelné sou-
těže. Každý oddíl TJ Slovan plánuje své specifické 
akce, které kontinuálně navazují na předešlé roky.
1. ledna odstartoval jíz-
dou cyklistů. Akce se 
uskutečnila již po de-
vatenácté, zásluhou P. 
Brettschneidera. Jako 
obvykle se vyznačovala 
přátelskou atmosférou. 
Byl to symbolický po-
zdrav novému cyklis-
tickému roku a tělesné 
aktivitě vůbec.
V tuto dobu „kralují“ 
městskému sportu ho-
kejisté, kteří jsou stále 
ve hře o titul krajského přeborníka. 
Fotbalisté se připravují na jaro, v němž chtějí znovu 
se vrátit na výsluní kraje - do krajského přeboru, kam 
bezesporu patří. Všechna družstva zahájila zimní pří-
pravu, (mládežnické kategorie v halách ), která v jarní 
části sezóny je v tabulkových počtech nezklame.
Stolní tenisté musí přidat, aby dosáhli na loňské pozi-
ce v krajské divizi, stejně tak futsalisté mají co dělat.
Moravskotřebovští občané v průběhu dubna zvolí 
opět nejlepší sportovce roku 2013, kdo v nominaci 

nebude chybět, prozatím neprozradíme! Dozvíte se 
to v únoru.
Atleti jistě se ctí zvládnou již třetí sezónu ve 2. lize.
Aktivity nevynechají a úspěchy se nevyhnou mažo-

retkám či supercroso-
vým jezdcům.
Úspěchy travních lyžařů 
už očekáváme a bereme 
jaksi automaticky.
Chybět nebude tradič-
ní Vandr skrz Maló 
Hanó, následovat bude 
Dětřichovský memori-
ál, Moravskotřebovský 
cyklomaraton, činit se 
průběžně jistě budou 
turisté, stejně jako další 
oddíly TJ Slovan (ša-

chisté, horolezci, cyklisté, volejbalistky ad.).
Garant sportu TJ SLOVAN zhodnotí svou činnost 
a pozici sportu ve městě na své valné hromadě.
Do celoročního seriálu Cykloman 2014 (10 závodů 
rozličného rázu) vyjedou vyznavači kol už potřinácté.
Rekreační sportovci se v létě vyřádí v místním aqua-
parku a tak dále…
Nic nového nás v podstatě nečeká, jen jiné výsledky ve 
srovnání s loňským rokem. Lepší! Takže se máme na co 
těšit. Všem sportovcům přejeme mnoho elánu.       (mt)

Celostátní cyklistický sport má 130 let, ten náš měst-
ský jen o 10 let méně! Právě otvíráním jubilejního 
roku byl 1. leden 2014, kdy se cyklisté sejdou už na 
19. ročníku novoročního výjezdu. Sraz je na náměstí 
TGM ve 13:00 hodin.
Čtvrtý července 1894 je den založení moravskotře-
bovského cyklistického klubu. Klub založil cyklis-
tickou dráhu na Písku a konal také pouliční závody, 
například v r. 1896 na Olomoucké ulici. Největší 
akcí byl Hřebečský cyklistický závod v roce 1900 
po silnici Svitavy – Lanškroun – MT – Svitavy (63 
km). Dne 27. listopadu 1911 byl cyklistický klub 
rozpuštěn a přešel volně pod TS (tělovýchovné 
sdružení). Na obnovení činnosti se čekalo dlouho, 
na vině byla hektická doba (války, budování nové 
společnosti apod.) a náročnost cyklistického spor-
tu. Teprve se změnou myšlení a životního stylu 
na počátku 90. let 20. století se znovu a výrazněji 
objevují sportovní aktivity související s kolem. Za 

boomem cyklistiky stojí tehdy BREDY, s.r.o., (zá-
vody MTB). Petr Štěpař přišel s nápadem pravidel-
ného seriálu Cykloman, jehož 14. ročník aktuálně 
připravuje CK Slovan (vznikl 2006). Cyklistických 
talentů ve městě přibývá…     (mt)

Rok 2013 byl úspěšný, jaký bude 2014?      Foto: archív


