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Nová zámecká sezóna přinese novou expozici 
a interaktivní výstavu pro děti

ku je i pořádání různých kulturních a do-
provodných akcí v průběhu turistické sezó-
ny. Díky oslavám 760 let města Moravská 
Třebová byla tato sezóna pestřejší a bohat-
ší na kulturní akce. Zavzpomínat můžeme 
na koncert kapely Vojty Kotka THIS! nebo 
klasický swingový orchestr Golden Big 

Band Prague. Pro malé návštěvníky byla při-
pravena celá řada dětských představení, kte-
rá byla součástí Zámeckého kulturního léta. 
Většina pravidelných akcí, včetně Zámecké-
ho kulturního léta, se odehrává na nádvoří 
zámku. „Tuto sezónu jsme měli na počasí 
opravdu štěstí, žádnou akci nenarušil déšť. 

Zámecká sezóna pro letošní rok skončila. 
I letos jsme zaznamenali nárůst návštěvníků 
této významné renesanční památky. V tom-
to roce zámek navštívilo 14 952 lidí, což je 
o 450 více než vloni. Nejnavštěvovanější 
expozicí byl, stejně jako v minulých letech, 
okruh Poklady Moravské Třebové. Zájem 
o tuto expozici každým rokem 
roste. Nedílnou součástí zá-
meckých expozic jsou krátko-
dobé výstavy. „V letošní sezó-
ně jsme instalovali šest výstav, 
z toho jedna byla v režii základ-
ní umělecké školy, a to v rámci 
festivalu Moravskotřebovské 
arkády. Tradičně velký zájem 
byl o noční prohlídky zámku, 
kterých se zúčastnilo téměř 
400 lidí,“ informoval Jindřich 
Kos, vedoucí zámku, a dodal: 
„V posledních třech sezónách 
jsme zařadili v letních měsících 
i oživlé prohlídky, které probí-
hají v zámeckých komnatách. 
Skupina Exulis v nich hraje divadelní před-
stavení. Tyto prohlídky si získaly okamžitě 
velký zájem turistů i lidí z blízkého okolí. Ve 
dvou termínech, kdy se hrají vždy čtyři před-
stavení za večer, navštívilo tyto prohlídky 
281 lidí.“ 
Součástí portfolia nabídky třebovského zám-

Venkovní akce si našly své příznivce a jsou 
hojně navštěvovány,“ sdělil Jindřich Kos.
Vedoucí moravskotřebovského zámku při-
pravuje novinky, které mají zpestřit stálou 
nabídku zámku. „Pro sezónu 2018, která 
začne 31. března, chystáme interaktivní vý-
stavu Hlavolamy, která bude určena pře-

devším dětem,“ dodal vedou-
cí zámku. Další významnou 
inovací bude reinstalace dvou 
komnat v expozici Poklady 
Moravské Třebové. „Týká se 
to místnosti věnované cechům 
v našem městě a vedlejší pán-
ské ložnice. V zimní přestávce 
bude pánská ložnice přesu-
nuta do místnosti věnované 
cechům. Z uvolněné místnosti 
vytvoříme jídelnu, která bude 
věnována stravování a stolo-
vání v renesanční době. Ta-
ková místnost má v zámecké 
trase své plné opodstatnění 
a dosud tu chybí,“ uvedl Jin-

dřich Kos. Změny budou realizovány s mi-
nimem financí, jelikož se využije zámecký 
mobiliář. Celá změna je motivována snahou 
tento okruh opět více přiblížit klasické zá-
mecké expozici a zapadá do konceptu pro-
hlídky Poklady Moravské Třebové

Pavlína Horáčková

Vážení spoluobčané,
v probíhajícím adventu se nezadržitelně blíží období dnů uvolnění, klidu, radosti, dobré nálady 
a pohody – blíží se vánoční svátky. Při této příležitosti nám dovolte, vážení spoluobčané, abychom 
Vám popřáli opravdu radostné a spokojené svátky vánoční s Vašimi blízkými i přáteli, splnění 
Vašich přání a nadějí, ale i předsevzetí. Přejeme Vám i nám všem též posílení vzájemných vztahů, 
rodinných, sousedských, přátelských a občanských. K tomu všemu je třeba v každém z nás dostatek 
dobré vůle, ochoty a tolerance, abychom my všichni přes všechny starosti i těžkosti prožili tyto 
nejvýznamnější svátky v radosti a v dobré pohodě. Nadcházející vánoční čas nás však většinou 
přinutí zastavit se a zamyslet nad věcmi, na které celý rok není čas. Přejeme Vám všem, aby Vaše 
zamyšlení vedla ku prospěchu Vás, Vašich blízkých i nás všech, ku prospěchu nejen osobnímu, 
ale i celého města, kde žijeme.

Šťastné, klidné a pohodové svátky vánoční Vám přejí

JUDr. Miloš Izák, starosta
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 10. 
2017 přihlášeno k trvalému pobytu cel-
kem 10 192 občanů ČR. Během měsíce 
října se do Moravské Třebové přihlási-
lo 15 občanů, odstěhovalo 25 obyvatel, 
zemřelo 9 občanů a narodilo se 10 dětí.
Dle Odboru azylové a migrační politi-
ky MVČR je v  Moravské Třebové hlá-
šeno 118 cizinců s povolením k poby-
tu na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové k 31. 10. 2017 
evidováno 10 310 obyvatel.          (ln)

Dobrý úřad aneb Ohodnoťte si svého úředníka

Jak to je s výstupy z Veřejného fóra a Ankety 
k problémům města 2017, jak je vidí občané

Vážení občané, váš názor nás zajímá… Podělte se 
o svou zkušenost, pošlete nápady ke zlepšení, in-
spirujte… 
Hodnocení úředníků občany probíhalo na měst-
ském úřadě již od r. 2006 zpravidla ve frekven-
ci 1x ročně, a to dotazníkovou formou, kdy byl 
klient úřadu osloven přímo po jednání na úřadě. 
„Od 1. května 2017 jsme se rozhodli hodnotit práci 
úředníků jeho klienty jinou formou – zapojili jsme 
se do projektu Dobrý úřad. Do hodnocení jsou za-
řazena ta pracoviště úřadu, která nejvíce přichází 
do kontaktu s veřejností. Hlavním cílem projektu je 
snaha o zlepšení komunikace mezi městem a jeho 
občany, o zlepšení kvality poskytovaných služeb, 
ale také o získání zpětné vazby od občanů města. 
Na rozdíl od dotazníkových šetření se jedná o prů-
běžné hodnocení po celý rok,“ uvedla Helena Br-
ziaková, personalistka městského úřadu. A jak 
konkrétně se můžou zapojit do hodnocení chodu 
úřadu občané? Po jednání na úřadě vám úředník 
nabídne kartičku ze žlutého stojánku označeného 
Dobrý úřad, na kterou napíšete svou e-mailovou 
adresu a datum návštěvy. E-mail prosím pište čitel-
ně, nejlépe hůlkovým písmem. Vyplněný formulář 
vhodíte do boxu k tomu určenému, který najdete 

Krátce připomínám, jak 
to je s výsledky z konání 
Veřejného fóra a následné 
Ankety 10P. Veřejné fó-
rum probíhalo v prostorách 
muzea Moravská Třebová 

18. 1. 2017. Sešlo se 95 občanů, kteří diskutova-
li o problémech města se starostou, místostaros-
ty města a dalšími pracovníky MěÚ Moravská 
Třebová. Naformulovali nejpalčivější problémy 
v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak 
je vnímali. Celkem sestavili 20 problémů: 

Vyřešení těchto problémů vidí občané jako zá-
kladní předpoklad pro kvalitu života ve městě. 
Problémy formulované v rámci veřejného pro-
jednání byly ověřeny v následné anketě. Anketa 
10P proběhla od 1. do 20. 2. 2017 a byla dis-
tribuována v tištěné podobě do domácností pro-
střednictvím Moravskotřebovského zpravodaje 
a na webové stránce města. Do ankety v papí-

rové podobě se zapojilo 219 respondentů, z toho 
bylo 5 lístků neplatných z důvodu jiné úpravy. 
Přes internet se zapojilo 48 respondentů, z toho 
2 respondenti hlasovali neplatně. Výsledky an-
kety byly podle daných pravidel tzv. „metodou 
ověřování“ mixovány s výsledky z Veřejného 
fóra a k tzv. ověření došlo pouze u čtyř problé-
mů. K nim byl přiřazen ještě další problém - 
Propojení cyklostezky Jevíčská – Útěchov (ulice 
Dvorní), který se v anketě umístil na třetím mís-
tě a obdržel 38 hlasů. Těchto pět hlavních pro-
blémů bylo předloženo k projednání radě měs-

ta a následně také zastupitelstvu 
města: 
–  Modernizace vybavení MŠ 

a ZŠ (nábytek, pomůcky)
–  Vybavení školních zahrad her-

ními prvky  
–  Realizace kulturního domu
–  Podpora samostatného bydlení 

pro zdravotně postižené 
Další problém – Propojení cyklo-
stezky Jevíčská – Útěchov (ulice 
Dvorní) 
Rada města i zastupitelstvo města 
vzalo na vědomí řešení jednotli-
vých problémů města Moravská 
Třebová, stanovení jednotlivých 
garantů a schválilo jejich zařa-
zení do projektového zásobní-
ku Strategického plánu rozvoje 
města. V rámci Veřejného fóra 
a v rámci ankety bylo naformu-
lováno mnoho dalších připomí-

nek a podnětů ke zlepšení kvality života v našem 
městě. Další podněty a připomínky byly před-
loženy radě města a poté i zastupitelstvu města 
k projednání. Co se se všemi problémy děje dál, 
se dozvíte 24. ledna 2018, kdy se bude konat dal-
ší Veřejné fórum. Srdečně Vás zveme.
Za Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Ludmila Lišková, koordinátorka

Kouzelná zahrádka
Novinkou na letošním Veřejném fóru bylo hlaso-
vání o finanční podpoře ve výši 5.000 Kč pro jeden 
ze tří představených projektů. Vítězem se stal pro-
jekt s názvem Kouzelná zahrádka ZŠ na Kostelním 
náměstí. Žáci pod vedením paní učitelky Purketové 
využili finanční podpory pro vytvoření školní mini-
zahrádky na dvoře školy. Odvedli opravdu pěknou 
práci a ještě teď v pozimních měsících se mohli 
těšit z úrody. Kdo bude dalším úspěšným realizáto-
rem projektu s finanční podporou zdravého města, 
můžete rozhodnout svým hlasem na Veřejném fóru 
24. ledna 2018.      Ludmila Lišková, koordinátorka 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

u východu z obou budov úřadu - z radnice i budovy 
v ulici Olomoucká. Následně pověřený zaměstna-
nec úřadu zaeviduje údaje do systému a během ná-
sledujících dní vás provozovatel systému e-mailem 
požádá, abyste zhodnotili svou zkušenost s úřadem 
a městem. Konkrétní pracoviště můžete hodnotit 

nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste jej v krátké 
době navštívili vícekrát, systém vás o hodnocení 
požádá pouze jednou. Své hodnocení můžete vy-
plnit a odeslat nejpozději 5. den od návštěvy úřadu 
z pohodlí domova, v čase, který vám bude vyhovo-
vat. Hodnocení je skutečně anonymní. Úřadu sys-
tém neumožňuje sledovat, ze které e-mailové adre-

sy hodnocení přišlo. Jakmile je e-mail pověřeným 
zaměstnancem zadán do systému, je mu přiděleno 
číslo, proto není možné zjistit, kdo hodnotil či ne-
hodnotil. Váš e-mail má jen provozovatel systému 
a nebude dále předán nikomu dalšímu. Vzhledem 
k tomu, že je hodnocení anonymní, si vedení měs-
ta myslí, že občané budou otevřenější a upřímnější 
než tomu bylo v minulosti, kdy byli k hodnocení 
vyzváni přímo na úřadě téměř bezprostředně po 
jednání. „Výstupy můžeme tak považovat za ob-
jektivnější s cílem neustále zvyšovat kvalitu služeb 
poskytovaných úředníky a spokojenost klientů úřa-
du. Ze statistiky obdržených e-mailů je v součas-
né době patrno, že průměrná známka za všechna 
sledovaná místa je od doby zahájení projektu 4,75, 
přičemž nejvyšší známka je 5. Lze tedy usuzovat, že 
jsou občané s přístupem a kvalitou odvedené prá-
ce našich úředníků spokojeni,“ sdělila Brziaková. 
Za dobu šesti měsíců, co projekt běží, bylo odeslá-
no celkem 321 žádostí o hodnocení a zpětnou vaz-
bu poskytlo 169 občanů.
A co můžete po odeslání dotazníku získat? Odmě-
nou za to, že jste nám věnovali pár minut svého 
času, vám může být nejen dobrý pocit z toho, že při-
spíváte ke zkvalitnění služeb úřadu, ale můžete zís-
kat také odměnu od provozovatele tohoto systému. 
Ten 1x měsíčně vylosuje z hodnoticích e-mailů ma-
jitele poukázky do supermarketu a každých 6 mě-
síců lze vyhrát poukaz na 3denní wellness pobyt 
u Znojma. Tak co myslíte, zapojíte se příště také? 
Za spolupráci na projektu Dobrý úřad vám děkuje-
me.                                             Pavlína Horáčková

Pořadí Problém
1. Realizace kulturního domu – sál minimálně pro 400 lidí         
2. Podpora samostatného bydlení pro zdravotně postižené
3.  Vybavení školních zahrad herními prvky (MŠ)     
4. Parkoviště u MÚ na Olomoucké 
5. Modernizace vybavení MŠ a ZŠ (nábytek a pomůcky)
6. Obnova ovocného sadu na Křížovém vrchu
7. Večerní bruslení
8. Málo příležitostí pro brigády

9.–10.  Vyřešit parkování a dopravní režim u ZŠ Palackého
9.–10. Podpora drobných podnikatelů (služeb)

11.–12. Propojení cyklostezky Jevíčská – Útěchov (ulice Dvorní)
11.–12. Stav komunikací a chodníků ve městě (včetně Boršova)

13. Rozšíření a zkvalitnění kamerového systému
14.–15. Zákaz používání zábavné pyrotechniky mimo akce města
14.–15. Vznik hospicové péče (terénní zdravotní služba)
16.–17.  Podpora revitalizace nevyužitých průmyslových areálů
16.–17. Obnova historických hradeb a parkánů

18. U vycházkových tras osadit interaktivní tabule, lavičky
19.–20. Více zelených ploch a údržba zeleně

19.–20. Propagace historie a významu města (městská 
památková rezervace) pro děti a mládež



strana 3 / prosinec 2017Z 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 ÁZ města

Noční klid
Výzva pro pořadatele veřejných akcí

Město Moravská Třebová připravuje aktu-
alizaci stávající Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2016, o nočním klidu, schválenou Z stu-
pitelstvem města Moravská Třebová na za-
sedání dne 28. 11. 2016. Důvodem je před-
poklad, že i v roce 2018 se budou na území 
města konat společenské akce po 22. ho-
dině. Vzhledem k přípravě vyhlášky žádá 
město pořadatele kulturních, společenských 
a sportovních akcí, které by mohly trvat i po 
22. hodině a mohly by rušit noční klid, aby 
akce nahlásili buď písemně, nebo prostřed-
nictvím e-mailové adresy: posta@mtrebova.
cz nejpozději do 15. prosince 2017. Mělo 
by se jednat o akce celoobecního významu, 
opakujícího se charakteru (tradiční), určené 
pro širokou veřejnost. Dále upozorňujeme, 
že není účelem obecně závazné vyhlášky 
řešit společenské akce soukromého charak-
teru pořádané konkrétním pořadatelem. Při 
jejich pořádání se účastníci akce musejí cho-
vat tak, aby nerušili noční klid. Noční klid je 
regulován přímo na úrovni zákona, a to z dů-
vodu celospolečenského a státem chráněné-
ho zájmu na jeho ochraně. Nicméně, i když 
je doba nočního klidu upravena přímo záko-
nem, tak to neznamená, že by se akce v době 
nočního klidu nemohly konat. Mohou být 
konány, avšak pouze způsobem nenarušu-
jícím noční klid. Zastupitelstvu města bude 
návrh nové vyhlášky o nočním klidu před-
ložen ke schválení v únoru 2018, po před-
chozím projednání v radě města a posouzení 
společenského významu dané akce v porov-
nání se zájmem na zachování nočního klidu. 
Své písemné návrhy prosím zasílejte na ad-
resu: Městský úřad Moravská Třebová, Od-
bor kancelář starosty a tajemníka, Olomouc-
ká 2, 571 01 Moravská Třebová. Na obálku 
uveďte heslo: Návrh – Noční klid.

Bedřich Kodym

Rekonstrukce ulice Karla Čapka finišuje

Parkoviště u kulturního domu v Boršově

Připravujeme kalendář akcí, dejte o sobě vědět

Ulice Karla Čapka bude od prosince bezpeč-
nější. Více než půlkilometrová ulice bude mít 
nový asfaltový povrch, po stranách budou par-
kovací místa ze zámkové dlažby. Ta bude i na 
místech pro kontejnery. Opravy, které má na 
starosti firma M-SILNICE, a.s., mají skončit 
v druhém prosincovém týdnu. „Rekonstruk-
ce ulice Karla Čapka je náročná. Děkuji všem 
obyvatelům této ulice za pochopení. I díky je-
jich vstřícnosti bude sloužit ke spokojenosti 
všech,“ řekl místostarosta Moravské Třebové 
Pavel Brettschneider. Kromě nového povrchu 
pro auta zde budou nové chodníky pro chod-
ce. Nové odstavné plochy pro automobily ne-

V listopadu se začalo v Boršově u kulturního 
domu s úpravou veřejného prostranství, které 
povede ke zvýšení bezpečnosti chodců a vyřeše-
ní bezbariérovosti. Stavba umožní lepší přístup 
ke kulturnímu domu a bude sloužit k parkování 
vozidel v době konání kulturních akcí. „Před-
mětem stavby je vybudování hlavní přístupové 
komunikace pro osobní automobily o šíři čtyř 
metrů a délce pětadva-
ceti metrů z betonové 
zámkové dlažby a pří-
stupové komunikace 
pro pěší, která bude 
osazena sklopným za-
hrazovacím sloupkem,“ 
uvedla Ludmila Lišková 
z odboru rozvoje města 
a dodala: „Dále vznikne 
hlavní parkoviště s je-
denácti kolmými par-
kovacími stáními podél 
silnice III/36826 a ve-
dlejší parkoviště s šesti 
kolmými parkovacími 

budou již bránit provozu vozidlům hasičské-
ho záchranného sboru a technickým službám. 
Z věcí, které nebudou na první pohled po re-
konstrukci nápadné, je potřeba zmínit výměnu 
všech inženýrských sítí. Nové jsou plynovody, 
vodovody i kanalizace. Přeloženo pod zem bylo 
vedení nízkého napětí, nové je i pouliční osvět-
lení. Karel Musil z odboru rozvoje města dodá-
vá: „Díky dobré koordinaci s ostatními zhoto-
viteli mohla rekonstrukce povrchu proběhnout 
kompletně, včetně podkladových vrstev, protože 
se na ní síťaři finančně spolupodíleli.“ Rekon-
strukce povrchu chodníku a silnice bude stát 
přes 5 mil. Kč.                      Pavlína Horáčková

stáními podél hlavní přístupové komunikace 
ke kulturnímu domu.“ Povrch parkovacích stá-
ní bude z betonových zatravňovacích tvárnic. 
Součástí stavby je chodník pro pěší podél kul-
turního domu z betonové zámkové dlažby, kte-
rý bude spojovat navržená parkoviště. Vznik-
ne také plocha pro parkování kol. Celkové 
náklady činní jeden milion korun.            (ph)

Také na rok 2018 připravuje město tištěný ka-
lendář akcí. Dejte nám, prosím, vědět, jaké akce 
a kdy plánujete. Je dokázáno, že kulturní, spor-
tovní či společenské akce jsou významným mo-
tivátorem k návštěvě našeho města. Distribuci 
kalendáře akcí na rok 2018, ve kterém uveřej-

níme všechny akce, o kterých budeme v daném 
termínu informováni, bychom rádi zahájili již 
koncem tohoto roku. Proto prosíme o zaslání va-
šich akcí do konce prosince na adresu phorac-
kova@mtrebova.cz. Začátkem ledna proběhne 
sazba a tisk tak, aby se v únoru mohl již leták 

MUDr. Petra Neužilová
Pozor změna: 

12. prosince ordinace od 8 do 14 hod.
Neordinuje: 8., 22. a 27. prosince

Moravské Třebové - 2018

Pokud máte zájem o prezentaci vaší firmy 
kontaktujte prosím vydavatele na email: 
chasmt@iex.cz, nebo tel. 461 318 482, 
605 345 344. V příštím roce bude publikace 
distribuována zdarma do každé domácnosti 
v Moravské Třebové a spádových obcí. 

rozeběhnout do světa. Všechny nahlášené akce 
zveřejníme samozřejmě také v kalendáři akcí na 
webu města Moravská Třebová. Děkujeme vám 
za spolupráci a těšíme se na všechny akce, kte-
ré pro třebovské, ale i návštěvníky našeho města 
připravíte.                                                       (ph)
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku“. V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím 
redakční rady vyhrazena strana 4.

4. ročník Drakiády 
s Hnutím ANO

12. listopadu se od 14 hod. uskutečnil za sídlištěm a prů-
myslovou zónou další ročník Drakiády, kterou pořáda-
la místní organizace Hnutí ANO. Přestože byl zvolen 
termín, který vůbec nezaručoval podmínky vhodné pro 
pouštění draků různých velikostí a tvarů, počasí se k na-
šim dětem zachovalo velmi mírumilovně a nejen že ne-
pršelo, ale dokonce začal foukat i mírný vítr. Dopoledne 
se ještě nepohnul ani lísteček, ale po obědě se proudění 
vzduchu projevilo jako dostačující pro to, aby se Dra-
kiáda uskutečnila. Na tento ročník přišlo kolem 30 dětí 
a 40 dospělých. K dispozici měli od členů a sympatizantů 
teplý čaj a na chuť tvarohové a povidlové šátečky. Kaž-
dý malý účastník Drakiády dostal při příchodu lízátko. 
Díky neuvěřitelné touze některých rodičů a prarodičů 
se nakonec podařilo dostat všechny draky do vzduchu. 
Tím byly splněny podmínky pro udílení cen za největ-
šího draka a nejvýše letícího draka. Poslední kategorie, 
nejhezčí doma vyrobený drak, se pro nedostatek po do-
mácku vyrobených draků musela změnit na kategorii 
- nejhezčí drak. Pro příští rok bychom už chtěli ocenit 
někoho, kdo si vyrobí domácího draka. Jeden z draků se 
nám utrhl z kontroly a vletěl do drátů vysokého napětí, 
čímž bychom chtěli apelovat na bezpečnost všech, kteří 
chodí pouštět své draky sami a nacházeli si místa, kde 
tyto sloupy nejsou nebo jsou dostatečně vzdáleny. Děku-
jeme všem účastníkům, kteří se na louku přišli vyvětrat. 
Děkujeme i městu Moravská Třebová za propagaci v roz-
hlase a na Facebooku.     Za hnutí ANO Michal Heger

Krásné prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí  

v novém roce vám všem přeje  
kolektiv zastupitelů hnutí ANO 

Moravská Třebová

PF 2018 Miroslav Jurenka Libor Truhlář Lenka Bártová

Vážení spoluobčané, posluchači MT univerzity třetího 
věku si Vás dovolují pozvat na výstavku prací poslucha-
čů univerzity. Přijďte spolu s námi v klidu užívat adventní 
čas. Výstavka se uskuteční v latince na Kostelním náměstí 
od 5. do 7. prosince vždy od 9:30 do 11:30 hod. a od 13:30 
do 17:00 hodin. Přijďte se podívat, co dovedou vytvořit ši-
kovné ruce našich spoluobčanů, inspirovat se a navodit si 
atmosféru Vánoc.                            Za MTU3V Moravcová

Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2018 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. 

Vaši zastupitelé Daniela Maixnerová (Blahová) a Tomáš Kolkop

Poděkování městu
Junák – český skaut, středisko Mor. Třebová 
Junáci děkují touto cestou městu Moravská Třebová 
za podporu v roce 2017, tj. poskytnutí dotace na provoz 
kluboven a zabezpečení našich akcí pro veřejnost. Za tra-
diční spolupráci děkujeme také Zdravému městu Mo-
ravská Třebová a poděkování společně s přáním šťast-
ného nového roku 2018 náleží také všem ostatním našim 
sponzorům a příznivcům.         Junák Moravská Třebová

TJ Sokol Boršov
Členové jednoty děkují zástupcům města Moravská Tře-
bová za finanční podporu, kterou město v roce 2017 so-
kolu poskytlo. Z finančních prostředků uhradila jednota 
svou činnost, provoz a údržbu sportovního areálu. Další 
prostředky byly poskytnuty na dofinancování 30% spo-
luúčasti získaného grantu z rozpočtu Pardubického kra-
je – program C1 (Podpora výstavby, rekonstrukci a oprav 
sportovních zařízení). Tyto finance byly použity na vý-
stavbu opěrné zdi a oplocení východní strany fotbalového 
hřiště. Děkujeme.       Za členy TJ Sokol Boršov Petr Hanák

Moravskotřebovská univerzita třetího věku
Protože se blíží se konec roku, většina z nás rekapitulu-
je, co vše v tomto roce prožila. Za posluchače MTU3V 
musím říci, že školní rok byl pro všechny velice bohatý 
na získávání nových i opakování  známých poznatků, na 
kulturní i sportovní vyžití. Za všechny posluchače i lek-
torskou radu chci  poděkovat vedení města za vstřícnost 
k aktivitě seniorů, L. Liškové, koordinátorce projektu 
Zdravé město, za podporu kulturního vyžití seniorů a jim 
i ostatním  lidem dobré vůle přeji do nového roku pevné 
zdraví, životní optimismus a osobní pohodu.   M. Blažková
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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

Za minulé období přijala Městská policie Mo-
ravská Třebová celkem 127 oznámení.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení 
od prodavačky jednoho z místních obcho-
dů o tom, že mají v prodejně opilého muže, 
který obtěžuje a pohoršuje ostatní zákazníky 
a odmítá opustit prodejnu. Po příjezdu hlíd-
ky na místo, zde byl zjištěn muž, který jevil 
silné známky podnapilosti. Po provedení ori-
entační dechové zkoušky na přítomnost alko-
holu v dechu s pozitivním výsledkem byl muž 
za své protiprávní jednání vyřešen pokutou 
v příkazním řízení na místě.

Při kontrolní činnosti zjistila hlídka městské 
policie v ulici Hřebečské vyvrácený strom za-
sahující do části vozovky a parkoviště. Proto 
na místo přivolala jednotku Hasičského záchran-
ného sboru a společně strom rozřezali a uklidili 
na trávník. Odtud zbytky stromu následně ukli-
dili pracovníci technických služeb.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení pod míst-
ního občana, že v ulici Školní od bývalé dětské 
nemocnice vede nad vozovkou kabel, který je níz-
ko nad vozovkou a má obavy, že by tento kabel 
mohlo vyšší vozidlo strhnout. Po příjezdu hlídky 
na místo bylo zjištěno, že tento kabel opravdu visí 

Vážení spoluobčané – pozor na podvodníky!

nízko nad vozovkou, a proto hlídka kontaktovala 
ředitelku technických služeb, která na místo po-
slala svého pracovníka s hydraulickou plošinou, 
a poté společně nebezpečnou situaci napravili.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení od míst-
ního občana, že se v jedné z místních městských 
částí po komunikaci prochází velký bílý kozel, 
ohrožuje plynulost provozu a doráží na projíždě-
jící cyklisty. Při kontrole dané lokality byl zmi-
ňovaný kozel hlídkou městské policie nalezen, 
odchycen a zajištěn na místě tak, aby se nemohl 
dále volně pohybovat po komunikaci. Poté hlíd-
ka zjistila majitele kozla, převezla jej na místo 
a kozla mu předala. Přitom majitele poučila, 
jakého protiprávního jednání se jakožto osoba 
za kozla odpovědná dopouští a jaký mu hrozí 
správní trest, pokud by se tato situace opakovala.

Radovan Zobač, velitel městské policie

Opakovaně bych vás všechny chtěl upozornit 
na podvodníky, kteří převážně ze seniorů podvo-
dem lákají peníze. Podvodníci lákají peníze od se-
niorů a seniorek pod legendou, že člen jejich rodiny 
je ve finanční tísni, a že si sám nemůže pro peníze 
přijít, a proto posílá své známé. Své lži si upravují 
dle aktuální potřeby. Troufalost těchto lidí je zaráže-
jící, když tito lidé neváhají poslat vozidlo taxi služby, 
aby jim zajela peníze vybrat přímo z banky, když je 
senioři nemají u sebe. Nenechte se napálit: Podvod-
níci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali 
k vašim penězům, proto nedůvěřujte cizím lidem, 
kteří se často vydávají za známé vašich rodinných 
příslušníků. V případě, že se někdo po telefonu vydá-
vá za vašeho rodinného příslušníka a hovor vede ze 
skrytého čísla, zavolejte zpět tomu, za koho se vy-
dává. Pokud ještě nemáte uložena telefonní čísla na 
své blízké, udělejte to. Snadněji je pak můžete obvo-
lat, zda skutečně pomoc potřebují. Často také volají 
na pevnou linku, kde nemůžete mít čísla rodinných 
příslušníků uložena. Snaží se z vás lstí dostat jméno 

vašeho vnuka, syna atd. Často využívají lsti, že vás 
osloví jako: „Ahoj, babi, tady je tvůj vnuk…“, jméno 
ale neřeknou a čekají, až jim ho oslovením prozra-
díte vy. Poté se již za vašeho příbuzného vydávají 
a řeknou si z nějakého důvodu o peníze, pro které ale 
nemohou přijet sami a místo sebe pošlou kamaráda 
či kamarádku. Nikdy nedávejte peníze cizím lidem. 
Podvodníci nevyužívají ke svým lstem jen telefonů. 
Vydávají se za různé opraváře, pracovníky úřadu 
nebo jiných služeb. V situaci, že vám někdo takový 
zazvoní na dveře a nebyl z vaší strany očekáván, vy-
užívejte dveřní kukátko a člověka si řádně prohléd-
něte. Nechte si předložit služební průkaz instituce, 
na kterou se pracovník odvolává. V případě jakých-
koliv dalších pochybností zavolejte na linku konkrét-
ní instituce. Pokud si stále nejste jisti, a službu jste 
si neobjednali, odmítněte ji. Neváhejte se obrátit 
na hlídku městské policie, aby tyto pracovníky pro-
věřila, zda jsou opravdu ti, za koho se vydávají. Stačí 
zavolat z pevné linky na číslo 156, nebo z mobilu 
na číslo 604 611 973. Totéž platí i u tzv. podomních 

prodejců nabízející „výhodné“ ceny energií či mo-
bilních tarifů.
Na co si dát pozor?
• Nikdy nedůvěřujte cizím lidem a nikoho tako-

vého nevpouštějte do svého bytu.
• Neotvírejte hned dveře, nevíte-li kdo za nimi 

je. Pokud máte bezpečnostní řetízek, nechte ho 
zajištěný.

• Vstupní dveře do svého obydlí vybavte bezpeč-
nostním panoramatickým kukátkem, můžete si 
prohlédnout, kdo stojí za dveřmi.

• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných slu-
žeb, nechte si předložit služební průkaz, nebo 
ještě lépe zavolejte na úřad, zda tam takového 
pracovníka mají evidovaného.

• Pokud máte stále pochybnosti, trvejte na tom, 
že o nabízenou službu nestojíte, popřípadě za-
volejte na policii.

Nenechávejte si takovou zkušenost pro sebe 
a kontaktujte linku 158, můžete tím zabránit tomu, 
aby někdo další byl nešťastný.

Domovní kotelna nebo centrální zásobování teplem?
Oslovili jsme místopředsedu představenstva Asoci-
ace dodavatelů tepla a technologií (adtt) Vladimíra 
Gajdoše, abychom se ho optali na otázky, které naše 
čtenáře zajímají.
Mohl byste v úvodu představit Vaši asociaci?  
Naše asociace se zaměřuje na pomoc a konzultace 
malým a středním firmám podnikajícím v tepelném 
hospodářství. Důležitá je i osvětová a konzultační 
činnost pro společenství vlastníků bytových jedno-
tek (SVJ) v otázkách zásobování teplem. Naší sna-
hou je formou odborných seminářů, které jsou vždy 
tematicky zaměřené, seznamovat nejen odbornou, 
ale i laickou veřejnost s novinkami v oblasti tech-
nologické, ale i legislativní.
Poskytujete konzultační a poradenskou čin-
nost jen pro členy sdružení?  
Jak jsem uvedl, je naším hlavním cílem odbor-
né poradenství a konzultace, nejen pro členy, ale 
pro všechny, kdo potřebují poradit či získat názor 
na konkrétní problém, nebo jen potřebují posoudit 
nabídky, které dostávají a zvažují různé alternativy. 
Z někdy na první podhled lákavé nabídky může být 
v budoucnu vážný problém a zmařená investice. 
Mohl byste uvést konkrétní příklad?  
V poslední době se často objevují nabídky na mož-
nost odpojení objektů od sítě centrálního zásobová-
ní teplem (dále CZT) a vybudování vlastního zdroje 
tepla, a to buď plynové domovní kotelny, nebo te-

pelného čerpadla se zaručenou neuvěřitelnou úspo-
rou finančních prostředků. Bohužel jsou tyto na-
bídky ve většině případů jen snahou výrobců nebo 
firem, prodávajících a realizujících montáž nových 
kotlů a tepelných čerpadel, zvýšit své výnosy. Veli-
ce často neposkytují ucelené a pravdivé informace. 
Obracejí se na nás pak zástupci společenství vlast-
níku bytových jednotek s žádostí, jak je možné, 
že po roce fungování jejich vlastní kotelny nejsou 
úspory v takové výši, jak jim bylo slibováno. Bohu-
žel je to již pozdě a nepomůže jim už ani Energetic-
ký regulační úřad či soud.
Jak je to možné? 
Ve většině případů je to způsobené praktikami pro-
dejců, kteří do nabídek uvádějí jako celkovou cenu 
tepelné energie z nové domovní kotelny pouze cenu 
za nakoupený zemní plyn, a to ještě někdy chybně 
spočítanou. Nechci moc zabíhat do technických de-
tailů, ale je zcela běžné, že je namontován moderní 
kondenzační kotel, ale už nikdo technicky neřeší, 
aby tento kotel v kondenzačním režimu i skutečně 
pracoval. Pak značně klesá jeho účinnost a stoupá 
spotřeba zemního plynu proti hodnotám uváděným 
v projektu. 
Zmiňoval jste, že v nabídkách chybí některé 
položky. Můžete to konkretizovat?  
Největší položkou, která se často zapomíná, je 
vstupní investice na pořízení vlastní kotelny, nebo 

často „vypadnou“ např. náklady na komín či nákla-
dy na revize a údržbu. Je třeba počítat i s náklady 
na kontrolu, a to i přesto, že jsou kotle označeny 
jako bezobslužné. Neznamená to však, že nepo-
třebují žádnou kontrolu či pozdější údržbu. Najít 
v domě někoho, kdo se toho zhostí, není vždy jed-
noduché a specializované firmy to zadarmo neděla-
jí. Na toto téma by se dalo hovořit poměrně dlouhou 
dobu. To, co často není uváděno, jsou náklady na 
odpojení od systému CZT, které mohou být i dosti 
vysoké. Úhrada těchto nákladů stávajícímu doda-
vateli tepelné energie je daná platnou legislativou.
Na co by si měli zájemci o vlastní kotelnu 
dát pozor?
Být hlavně ostražití, pokud je nabídka až podezře-
le výhodná a nabízí např. 50% úsporu proti stá-
vající platbě za teplo. Ale i u těch nabídek, které 
se na první pohled tváří jako seriózní, se vyplatí 
nechat si vyhotovit odborné posouzení projektu 
od energetického nezávislého specialisty. Dá se 
tak předejít nepříjemným pozdějším překvape-
ním. Všem, kdo uvažují o vlastním zdroji tepla, 
bych chtěl popřát, ať se nenechají napálit a ať si 
zváží před stavbou vlastního zdroje tepla, zdali 
nejde investovat do úspor stávající spotřeby te-
pelné energie. Proto bych se rozloučil bonmotem: 
„Nejlevnější není vlastní teplo, ale to, které uspo-
řím a nemusím ho koupit.“                              Red.
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme ve středu 4. 12. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 4. 12. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí 
jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý 
zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
6. 12. středa

7 životů /USA/ 2D

Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita. 
Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických 
sestrách, které tají svoji existenci před okolním svě-
tem. Dokud jedna z nich nezmizí. 
Režie: Tommy Wirkola
Hrají: N. Rapace, W. Dafoe, G. Close a další
19:00, vstupné 110 Kč, 123 min., české titulky

9. 12. sobota

Paddington 2 /VB, Francie/ 2D

Druhý díl úspěšné animované komedie 
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s ro-
dinou Brownových a je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 
100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dá-
rek ukraden.
Režie: Paul King
Hrají: B. Whishaw, H. Grant, B. Gleeson, J. Walters 
a další
15:00, vstupné 110 Kč, 103 min., český dabing

9. 12. sobota

Přání k mání /ČR/ 2D

Nový rodinný film – vánoční příběh
Nejsou tu hrady, draci ani princezny, je to prostě vá-
noční příběh s trochou kouzel. Příběh o trampotách 
zamilovaného náctiletého Alberta. 
Režie: Vít Karas
Hrají: J. Čvančarová, M. Myšička, J. Vondráček, F. 
A. Kubíček a další
17:00, vstupné 110 Kč, 100 min.

9. 12. sobota

Kvarteto /ČR/ 2D

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina. 
Režie: Miroslav Krobot
Hrají: B. Poláková, J. Plesl, L. Melník, L. Krobo-
tová a další
19:00, vstupné 120 Kč, 93 min., nevhodné do 12 let

11. 12. pondělí

Madam služebná /Francie/ 2D

Bohatý americký pár se rozhodne okořenit svůj 
upadající vztah a přestěhuje se do zámku v ro-
mantické Paříži. Při luxusní večeři ale paní domu 
zjistí, že je prostřeno pro 13 hostů, a to nemůže 
dovolit. Proto vymyslí plán a přestrojí služebnou 
za tajemnou šlechtičnu. Jenže tajemná šlechtična 
očaruje britského makléře. To se ovšem hostitelce 
vůbec nelíbí a pronásleduje svou služebnou po ce-
lé Paříži, aby tuto aférku zničila.
Režie: Amanda Sthers
Hrají: T. Collette, H. Keitel a další
19:00, vstupné 100 Kč, 90 min.

13. 12. středa 

Kvarteto /ČR/ 2D

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina. 
Režie: Miroslav Krobot

pežníci v podání divadelního souboru J. K. Tyla 
Moravská Třebová v kinosále muzea.
9:00–16:00, budova muzea a před muzeem, 
vstupné dospělí: 10 Kč, děti: 5 Kč

3. 12. neděle

Moravskotřebovské 
rozsvícení vánočního stromu
Od 13:00 velký adventní trh na náměstí 
Jarmark + výtvarné dílny DDM Maják ve vestibu-
lu radnice
Doprovodný program:
13:00 DDM Maják – adventní dílny a workshopy 
pro děti – vánoční polaz, svícen a ozdoby (ve ves-
tibulu radnice)
14:30 divadelní představení pro děti: Vánoční na-
dělení – Divadelní soubor J. K. Tyla
14:55 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Moravská 
Třebová – 1. část
15:35 vystoupení Pavlíny Boučkové a Jiřího Mi-
chálka – vánoční písně
16:15 vystoupení studentů gymnázia pod vedením 
Petry Burdové a Jarmily Kozelkové
17:00 rozsvícení vánočního stromu
17:05 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Moravská 
Třebová – II. část
Akci pořádají Kulturní služby města Moravská 
Třebová a odbor majetku města
Změna programu vyhrazena

5. 12. úterý

Tchýně na zabití
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a monto-
vat se do života jejich mladým. Po úžasném Man-
želském čtyřúhelníku napsal Jakub Zindulka pro 
Fanny agenturu novou opět skvělou hru. Hra je 
o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, 
mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mla-
dými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi 
samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc 
okořeněnou duchařinou.
V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Ho-
molovou, Annu Kulovanou a Martina Krause.
19:00, vstupné 250 Kč, kinosál muzea, vstupenky 
v prodeji od 22. 11.

6. 12. středa  

Mikulášský koncert 
Swingový orchestr Františka Zeleného rozšířený 
o muzikanty z jevíčského Big Bandu. Spoluúčinkují 
žáci ZŠ Palackého pod vedením Andrey Draesslero-
vé a Jaroslava Jarůška.
19:00, sál Na Písku, vstupné 80 Kč

8. 12. pátek

Malostranská pohádka
Zimní pohádka ze staré Prahy vypráví poetický pří-
běh o přátelství za doprovodu krásných písniček. 
O půlnoci na ulici ožijí tři sněhuláci, kteří se snaží 
vybojovat si mezi sebou místo. Nakonec je spřátelí 
ztracený pejsek, kterému společně pomohou najít 
cestu domů. Ale co se stane se sněhuláky v předjaří, 
když začne hřát sluníčko?
Uvádí divadlo Matěje Kopeckého Praha, délka 
představení: 50 min., vhodné pro děti od 3 let.
8:30 a 10:00, kinosál muzea, vstupné 40 Kč

Hrají: B. Poláková, J. Plesl, L. Melník, L. Krobo-
tová a další
19:00, vstupné 120 Kč, 93 min., nevhodné do 12 let

20. 12. středa

Přání k mání /ČR/ 2D

Nový rodinný film – vánoční příběh
Nejsou tu hrady, draci ani princezny, je to prostě vá-
noční příběh s trochou kouzel. Příběh o trampotách 
zamilovaného náctiletého Alberta. 
Režie: Vít Karas
Hrají: J. Čvančarová, M. Myšička, J. Vondráček, F. 
A. Kubíček a další
16:00, vstupné 110 Kč, 100 min.

20. 12. středa

Star Wars:  
Poslední z Jediů /USA/ 2D

Další pokračování ságy rodu Skywalkerů
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se pro-
bouzí, spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají 
strhující dobrodružství, během kterých odhalí pra-
stará tajemství a šokující události z minulosti. 
Režie: Rian Johnson
Hrají: M. Hamill, C. Fisher, D. Ridley, A. Driver 
a další
19:00, vstupné 130 Kč, 150 min.

27. 12. středa

Paddington 2 /VB, Francie/ 2D

Druhý díl úspěšné animované komedie
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s ro-
dinou Brownových a je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 
100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. 
Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek 
ukraden.
Režie: Paul King
Hrají: B. Whishaw, H. Grant, B. Gleeson, J. Walters 
a další
15:00, vstupné 110 Kč, 103 min., český dabing

27. 12. středa

Špindl /ČR/ 2D

Nová česká zimní komedie
Jak to dopadne, když se tři sestry vydají do Špindlu 
za romantickým dobrodružstvím s vidinou nalezení 
toho pravého? Ať už to dopadne jakkoliv, diváka za-
sype lavina komických situací a trapasů. 
Režie: Milan Cieslar
Hrají: A. Polívková, D. Gránský, J. Kohák, M. Va-
šut, L. Pavlásek a další
17:00 a 19:00, vstupné 120 Kč

Kulturní centrum
2. 12. sobota

Mikulášský jarmark
Prodej uměleckořemeslných výrobků a jiných 
drobných dárků, svíček, jmelí, adventních věnců 
a vánočních vazeb, zdobených perníčků, medoviny 
a punče, dřevěných hraček. Po celou dobu trvání 
účinkuje Mikuláš s doprovodem.
10:00 divadelní představení pro děti: Zvířátka a lou-
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8. 12. pátek

Koncert skupiny PROČ NE 
Band – Vánoční country
19:00, dvorana muzea, vstupné 80 Kč

10. 12. neděle

Adventní koncert Martino 
Hammerle – Bortolotti 
Akci pořádá Společnost česko-německého porozu-
mění Walthera Hensela.
19:00, dvorana muzea, vstupné 100 Kč

12. 12. úterý

Přednáška v rámci 760 let 
města s významnými rodáky
Jména přednášejících a témata přednášek budou 
upřesněna na plakátech.
18:30, kinosál muzea, vstupné 30 Kč

15. 12. pátek

Ježíšek dětem
16:00, dvorana muzea, akci pořádá DDM Maják 
Moravská Třebová

15. 12. pátek

Koncert skupiny JANANAS
Jananas je nejznámější neznámá kapela. Jananas je 
kapela, které všechno dlouho trvá. Jananas je kape-
la, která nikdy nikam nepřijela včas.
Hráli: Colours of Ostrava, Sázavafest, Mezi Plo-
ty, Trnkobraní, Prázdniny v Telči, Okolo Třeboně, 
Valašský Špalíček, Boskovice, Kladenský Majáles, 
Zahrada, Folková Růže a další. Nominace na cenu 
Anděl 2010 (CD Jananas, kategorie Folk a country). 
Nominace na „velké“ ceny Anděl 2016 (CD To sa-
mo, videoklip roku). Ocenění na festivalu Zahrada 
(2009). V roce 2017 vysílal program ČT art „studio 
session“ s Jananas v pořadu Folk Factory
Jana Infeldová – zpěv, Jan Vávra – kytara, Jaromír 
Fulnek – baskytara, Chili – bicí
19:00, dvorana muzea, vstupné 100 Kč. Předpro-
dej zahajujeme 4. 12. v 16 hodin

17. 12. neděle

Tradiční předvánoční 
koledování VDO Malá Haná 
pod vánočním stromem
9:00, náměstí T. G. Masaryka

17. 12. neděle

Adventní koncert –  
Musica Cameralis
Program:
G. Ph. Telemann: Sonáta F dur pro trubku, hoboj 
a varhany
A. Vivaldi: Domine Deus pro soprán, hoboj 
a varhany

1.12. Dance Party – Dj J.M.X.

2.12.  – Dj T-Maxx

8.12. HIP HOP STAGE vol. IV 
Sate a Dj Len / Funkyes / Liberté a Dj Mirror

9.12. – Dj Choruno

15.12.  – Dj Maty

24.12.
 – Dj Maty

22.12. soukromá akce - 

25.12.  a další

16.12. – Dj Mirek Karásek 

 – Dj Maty31.12.

J. Vejvanovský: Sanata a 4 pro trubku a varhany
G. F. Händel: Lascia Chio pianga pro soprán 
a varhany 
G. Caccini: Ave Maria pro soprán a trubku
W. A. Mozart: Ave Maria
G. F. Finger: Sonáta pro trubku, hoboj a varhany
Ch. Gounod: Ave Maria
C. Franc: Panis angelicus
E. Morriconi: Gabriels Oboe pro hoboj a varhany
F. Schubert: Ave Maria
A. Vivaldi: Col piacer de la fede pro soprán, trub-
ku, hoboj a varhany
Sólistka: Olga Procházková - soprán, Vlastimil 
Bialas – trubka, Jiří Bělík - hoboj, František Šmíd 
- varhany
16:00, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Moravská Třebová, vstupné 100 Kč  

18. 12. pondělí

Vánoční koncert Báry 
Basikové 
Spoluúčinkuje pěvecký sbor studentů moravskotře-
bovského gymnázia pod vedením Petry Burdové
19:00, dvorana muzea, vstupné 200 Kč, předpro-
dej zahajujeme 4. 12. v 16 hodin

31. 12. neděle

Silvestrovský ohňostroj
18:00, náměstí T. G. Masaryka

Připravujeme na leden
15. 1. pondělí

Divadelní představení 
Můžu k tobě? 
Situační komedie, jejíž děj se odehrává na dvou 
odlišných místech. V psychiatrické ordinaci dokto-
ra Flojda a v místním bistru, které slouží jako její 
čekárna. S humorem a ironií řeší zamotané mezilid-
ské vztahy a civilizační problémy, které naši předci 
vůbec neznali. Pomoc zde postupně hledají politik 
trpící stihomamem, promiskuitní nymfomanka, 
bývalý vrcholový hokejista, nedávný vítěz reality 
show, modelka a dealerka kreditních karet. Pomůže 
pacientům odborník na lidskou duši nebo upovídaná 
majitelka bistra se školou života?
Uvádí divadlo Artur Praha
Hrají: Miroslav Šimůnek, Pavlína Mourková, Kris-
týna Podzimková, Eva Decastelo, Bořek Slezáček, 
Lucie Linhartová, Jindřich Kriegel a další
19:00, vstupné 250 Kč, kinosál muzea 
Předprodej zahajujeme již 4. 12. 2017 v 16 hodin

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 

Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

Stálé expozice
• Poklady Moravské Třebové
• Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Jak se žilo na venkově
• Barevná planeta

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz

Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: zavřeno

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Muzejní přednáška
14. 12. 

Moravská Třebová 
od Boskoviců k Žerotínům
přednáška PhDr. Jiřího Šmerala
Seznámení se dějinami našeho města v době, kdy 
zažívalo největší rozkvět. Přijďte se nadchnout slá-
vou renesanční Moravské Třebové. Od Ladislava 
z Boskovic po Ladislava Velena ze Žerotína.
17:00, kinosál muzea, vstupné 30 Kč

 
PŘIJĎTE SI DO MĚSTSKÉHO MUZEA
PROHLÉDNOUT DÍLA VÝTVARNÍKŮ 
Z NAŠEHO MĚSTA A BLÍZKÉHO OKOLÍ!

VÝSTAVA POTRVÁ DO 31. 12. 201700I. VÝTVARNÝ SALON
MORAVSKOTŘEBOVSKA
MĚSTSKÉ MUZEUM
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

2017



strana 8 / prosinec 2017 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 Různé

Společnost česko-německého porozumění
Rok 2017 se pomalu blíží ke svému konci, a tak 
bychom za Společnost česko-německého poro-
zumění chtěli poděkovat všem členům, přátelům 
a spolupracujícím organizacím za skvělou roční 
spolupráci. Také v letošním roce se nám poda-
řilo, mimo běžný program střediska, uspořádat 
několik hezkých a zajímavých výstav a předná-
šek. Ve spolupráci s obcemi a městy, která slavila 
svá významná výročí, jsme se účastnili na pro-
gramech a starali se o delegace z partnerských 
měst. Podíleli jsme se na organizaci mezinárod-
ního výměnného tábora, který se uskutečnil v le-
tošním roce v Moravské Třebové. V podzimních 
měsících jsme zorganizovali a uskutečnili tři se-
mináře pro učitele němčiny a jeden seminář pro 
žáky a studenty s výjezdem do Vídně k zahájení 
vánočních trhů a do Laa an der Thaya, kde měli 
žáci možnost strávit několik hodin v termálních 

lázních. Zúčastnili jsme se aktivně akcí v našich 
partnerských městech v zahraničí. Také Dny 
česko-německé kultury byly hojně navštívené 
a celkem kladně hodnocené. Také náš malý ta-
neční soubor získal uznání ve všech městech, 
kde hostoval. Jistě by se dalo psát o mnoha dal-
ších akcích, o spolupráci s českými i zahranič-
ními občany, kteří hledají své kořeny, potřebují 
poradit při pobytu v našem regionu, potřebují 
objednat noclehy, poradit s výlety, potřebují pře-
klady apod. I když tyto aktivity nejsou povinnou 
náplní naší práce, jsou doplňujícím prvkem, kte-
rý nás všechny spojuje, který nám dává důvěru, 
a který vytváří přátelskou atmosféru mezi námi 
a našimi návštěvníky. Nyní na sklonku roku by-
chom chtěli poděkovat všem, kteří nám v našich 
akcích pomáhali, poděkovat pracovníkům kul-
turních služeb a muzea za vždy velmi dobrou 

Život v rezidenčním městě

Městské turistické centrum 
Moravská Třebová

Pojem rezidenční město ve smyslu šlechtického 
sídla provází české dějiny od závěru 15. do počát-
ku 17. století. Jednalo se o takové město, kde síd-
lil významný šlechtic ovládající rozsáhlá panství, 
což mu umožňovalo pořídit si svůj vlastní dvůr. 
Po celou tuto dobu naplňovala tento pojem i Mo-
ravská Třebová. Rozvoj města je spojen s rody 
Boskoviců a Žerotínů. Roku 1490 získal město 
Ladislav z Boskovic. Byl to vzdělaný a bohatý 
šlechtic, vedle Moravské Třebové vlastnil napří-
klad Židlochovice, Zábřeh, Rudu nad Moravou či 
Úsov. Moravskou Třebovou si však vybral za své 
sídlo a hned se pustil do přestavby hradu na zá-
mek. Portál zámku z roku 1492 je považován 
za nejstarší raně renesanční památku ve střední 
Evropě. O významu města a jeho majitele svědčí 
i to, že ho v roce 1497 navštívil král Vladislav 
Jagellonský. Ladislav z Boskovic dbal i na rozvoj 
města, udělil mu četná práva a především pod-
poroval obnovu města po velkém požáru v roce 
1509. Pro nové přistěhovalce nechal vyměřit nové 
parcely na místě zahrad. Domy postavené s jeho 
podporou nesou dodnes jeho erb. Město mělo v té 
době jednotný renesanční ráz. Ve stejném duchu 
se k Moravské Třebové choval i jeho syn Kryštof. 
Město se stalo i střediskem vzdělanosti. Ve zdejší 
městské škole se učila latina, řečtina i matemati-
ka. Nadaní žáci pokračovali na studiích například 
v německém Wittemberku. Tehdy město získalo 
přídomek Moravské Athény.
Další těžkou ranou pro Moravskou Třebovou 
byl požár roku 1541. I po něm se však přikročilo 

Sháníte hezké dárky k Vánocům nebo jenom pěknou vzpo-
mínku na Moravskou Třebovou? Zavítejte do našeho měst-
ského informačního centra, kde najdete dárek pro každého 
člena rodiny nebo pro svého známého. K oslavám výročí 
760 let města Moravská Třebová nechalo město vyrobit pa-
mětní minci s portrétem významného moravskotřebovského 
šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína, kterou u nás můžete 
zakoupit v dárkové etuji. K tomu Vám doporučujeme krás-
nou knihu Moravská Třebová a okolí na starých pohledni-
cích nebo stolní a nástěnný kalendář s fotografiemi Třebo-
vé. Dále u nás najdete dárkové balíčky, hrnečky, svíčky, vše 
s moravskotřebovskou tématikou. Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018. Těšíme se na Vás.             Vaše TIC

k rozsáhlé obnově. Domy byly výškově sjedno-
ceny, průčelí zdobeny sgrafity či barevně tóno-
vána, v jejich interiérech se dodnes dochovaly 
mázhauzy zdobené nádhernými klenbami. Mo-
ravská Třebová byla opevněna kamennými hrad-
bami s 11 baštami, před branami byly barbaká-
ny. Město se úspěšně rozvíjelo i hospodářsky, ať 
už se jednalo o panský velkostatek, měšťanskou 
soukenickou výrobu či vaření proslulého piva. 
Obyvatelé byli luteránského vyznání, působi-
ly zde cechy kožešnický, soukenický, pekařský, 
kloboučnický, krejčovský, ševcovský, kovářský, 
koláčnický, zámečnický a řeznický. Přibývalo 
měšťanů, usazovala se zde i nižší šlechta z okolí.
O Moravskou Třebovou pečovali i další majite-
lé, a to Kryštofův syn Ladislav Velen z Boskovic 
a jeho synové Václav a Jan. Jan z Boskovic ze-
mřel roku 1589 a město se zámkem zdědil jeho 
synovec Ladislav Velen ze Žerotína. Za jeho pan-
ství dosáhl rozvoj města svého vrcholu. Sídlila 
zde početná umělecká kolonie z Německa a Itálie. 
Vrcholem snah Ladislava Velena ze Žerotína byla 
výstavba trojkřídlého manýristického předzámčí. 
Jeho arkády dodnes udivují svou zdobností a jen 
těžko hledají v českých zemích obdobu. Morav-
ská Třebová tehdy patřila k největším městům 
na Moravě. Rezidenční charakter ztratila Morav-
ská Třebová na základě pobělohorských konfis-
kací, kdy bylo zdejší panství předáno Lichtenštej-
nům. Ti zde však už nikdy nesídlili. Do města se 
přestalo investovat, jeho význam zásadně poklesl. 
Zlatá éra skončila.                          Robert Jordán

Okénko ZUŠ
Přijměte pozvání na Vánoční večery, kte-
ré stejně jako v loňském roce proběhnou 
ve dvou provedeních 13. a 14. prosince 
od 17:30 hodin v Koncertním sále Základ-
ní umělecké školy v Moravské Třebové. 
Během večerů vystoupí žáci hudebního, 
tanečního, literárně dramatického i vý-
tvarného oboru, a to od těch nejmenších 
přes pěvecké sbory až po velké hudeb-
ní soubory, a rozhodně neuslyšíme pouze 
koledy a vánoční písně. A na co se vlastně 
můžete letos těšit? Návštěvu z pekla vystří-
dají popové hvězdy, samozřejmě nebude 
chybět nepostradatelný duch Vánoc v po-
době tradičních koled a možná se objeví 
i tři králové. Předprodej místenek probíhá 
do 13. prosince v kanceláři školy, a to vždy 
v čase od 14:00 do  16:00 hodin. Součástí 
prosincových akcí školy budou i Mikuláš-
ský a Vánoční podvečer s múzami 7. a 19. 
prosince od 17:30 hodin v Komorní sále 
ZUŠ, kde na žáky za jejich výkony bude 
čekat sladká mikulášská a vánoční nadílka. 
Srdečně Vás zveme na pestrý prosincový 
program v naší ZUŠ a těšíme se na Vás. 
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční 
svátky, děkujeme za projevenou důvěru v le-
tošním roce a do nového roku 2018 Vám pře-
jeme hodně zdraví, štěstí, osobních, pracov-
ních i studijních úspěchů. 
Základní umělecká škola Moravská Třebová

spolupráci, poděkovat městu Moravská Třebová 
za finanční podporu našich projektů, poděkovat 
všem, kteří svými uměleckými vystoupeními 
přispěli k přátelským setkáním ve dnech kultury. 
Přejeme všem občanům klidné a pohodové vá-
noční svátky a zveme ještě na poslední program 
tohoto roku. Do nového roku 2018 pak přejeme 
všem hodně úspěchů, zdraví, štěstí a splnění 
všech přání.           Za společnost Irena Kuncová

Společnost česko-německého porozumění 
zve na koncert 

Vánoční písně z celého světa 
s Martino Hammerlem, 

Helenou Fialovou a Alešem Janečkem. 
Koncert se uskuteční 

10. prosince v 17 hodin v hale muzea. 
Vstupné 100 Kč.
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1.–31. 12. Výstava kreseb Moravské Třebové 
Přijďte se během měsíce prosince podívat 
na výstavu Martina Kováříka. Výstavu si mů-
žete prohlédnout v dospělém oddělení v oteví-
rací době. 
1.–31. 12. Velký výprodej knih
Během prosince se můžete těšit na velký vý-
prodej detektivek, sci-fi a fantasy knih, knih 
pro nejmenší a knih o umění a zdraví. Cena je 
5 Kč/kus. 
1.–31. 12. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje 
tzv. Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení 
najdete seznam 20 témat = 20 knih, které je 
třeba přečíst pro splnění výzvy. Od každého 
z témat je připraveno několik knih, které bu-
deme postupně během celého roku vystavovat, 
abychom čtenářům usnadnili výběr mezi množ-
stvím knih v knihovně. Více informací v dospě-
lém oddělení knihovny nebo na našem webu. 
Prosinec: kniha odehrávající se v Praze, kni-
ha, jejíž první věta je otázkou, kniha od autora 
z žebříčku 100 nejoblíbenějších autorů na Da-
tabázi knih.
1.–12. 12. Soutěž na prosinec
Každý měsíc bude probíhat soutěž o novou kni-
hu, vstupenku a další ceny. Soutěž bude vždy 
zveřejněna ve zpravodaji, na webových a face-
bookových stránkách knihovny. Odpověď na 
danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu 
knihovnaMT@seznam.cz, nebo odpovědět na 
Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám 
odpověď sdělit přímo v knihovně v dospělém 
oddělení. Ze správných odpovědí následně ná-
hodně vybereme vítěze, kterého budeme kon-
taktovat. Vítěz si poté bude moci vybrat svou 
výhru. Tu je potřeba převzít osobně v knihovně 
v otevírací době. V listopadu jsme po vás chtě-
li tip, kolik čtenářů navštíví dospělé oddělení 
dne 9. 11. 2017. V tento den do knihovny přišlo 
rovných 90 osob a nejpřesněji odpověděla Jit-
ka Protivánková s tipem 87 čtenářů, které tímto 
gratulujeme. 
Aktuální otázka zní: Kteří spisovatelé se 
v letošním roce osobně zúčastnili představe-
ní z cyklu Listování v našem městě? 
Tentokrát vyhrají dva, možná i tři soutěžící. 
Pokud se soutěže zúčastní více než 44 soutě-
žících (což je počet zúčastněných v listopado-
vém kole), vybereme 3 výherce. Odpověď nám 
sdělte do 12. 12. Hraje se o jednu z těchto knih: 

Hra na lež (T. Stimson), Skleněný vrch (F. Nie-
dl), Andělé a démoni (D. Brown), Doba ledová, 
Kouzelná kuchyně pro lepší hladinu krevního 
cukru, nebo velká kniha s antistresovými oma-
lovánkami pro dospělé. 
18.–21. 12. Vánoční překvapení
Po úspěšných akcích Rande s knihou naslepo 
a Zajíc v pytli jsme si pro naše čtenáře připra-
vili speciální vánoční edici této akce. Na do-
spělém oddělení na vás čekají vánočně zabale-
né utajené knihy, které si můžete půjčit domů 
a užít si moment překvapení, jakou knihu asi 
objevíte.

– rezervace momentálně 
nevypůjčených knih
Nemáte čas hledat knihy 

a rádi byste si je jen vyzvedli a odešli? Našli 
jste v katalogu knihu, která není vypůjčená, ale 
bojíte se, že než se k nám dostanete, někdo si 
ji půjčí? Právě pro vás zřizujeme novou službu 
BLOKNIHU. Knihu lze rezervovat online po-
mocí vašeho čtenářského konta. Abyste mohli 
využívat tuto službu, musíte mít ve svém čte-
nářském účtu zadaný kontaktní email nebo te-
lefon. Za jednu rezervovanou knihu zaplatíte 
5 Kč. 
Grenotéka
Rádi bychom u nás v knihovně vybudovali tzv. 
grenotéku = semínkovnu. Máte na zahradě dob-
rou zeleninu, ovoce či květiny? Podělte se o se-
mínka, přineste je k nám na dospělé oddělení 
a nabídněte je ostatním zahrádkářům. Za to si 
můžete vybrat semínka, co u nás nechali jiní 
pěstitelé. 
Dárkové poukazy
V naší knihovně je možnost zakoupit poukaz 
na členství. Pokud vašim blízkým zakoupíte 
roční členství u nás v knihovně, dáte jim ori-
ginální dar v podobě neomezeného půjčování 
knih a časopisů, využívání internetu…
Půjčovní doba o Vánocích
Dospělé a dětské oddělení:
pátek 22. 12. – úterý 26. 12. zavřeno
středa 27. 12. – čtvrtek 28. 12. otevřeno 8:30–
15:00 hodin
pátek 29. 12. – pondělí 1. 1. zavřeno
Studovna je v době od 22. 12. do 1. 1. zavřena

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové a její zaměstnanci Vám přejí 
krásně prožité vánoční svátky.

Knihovna dětem
Tvořivé středy 
  6. 12. Andílek
13. 12. Vánoční přání
20. 12. Svícen 
Začátek vždy v 14:00 hod. v dětském oddělení 
MěK.
Tvoření pro nejmenší
13. 12. Vánoční přání pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
Já jsem Tvůj člověk - Zvíře
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klu-
bu dětských knihoven při Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků regionu východní 
Čechy, a vyhlašuje v rámci projektu Kde kon-
čí svět 2017–2018, literární a výtvarnou sou-
těž pro děti s mottem: Já jsem Tvůj člověk, kde 
hlavním tématem je zvíře. Oblast literární: na-
pište pohádku, příběh, bajku, komiks, básničku 
atd. na uvedené téma. Hodnocení prací bude 
probíhat ve třech kategoriích (6–9 let, 10–12 
let, 13–16 let). Literární práce zašlete na e-mail: 
knihovna@mkmt.cz, do 18. 1. 2018. Formát za-
slané práce: Word, písmo: Times New Roman 
vel. 12, rozsah: max. 3 strany A4. Nezapomeňte 
uvést: své jméno a příjmení, datum narození, 
název práce, kategorie, škola. Práce z jiných 
krajů zasílejte, prosím, do knihoven ve vašem 
regionu. 
Oblast výtvarná: namalujte, nakreslete, mode-
lujte oblíbené, nejkrásnější, nejnebezpečnější, 
vymyšlené zvíře, zvíře z mytologie apod. Hod-
nocení prací bude probíhat ve čtyřech katego-
riích (předškolní věk do 5 let, 6–9 let, 10–12 
let, 13–16 let). Výtvarné práce odevzdejte 
do knihovny 18. 1. 2018. Nezapomeňte uvést 
na zadní stranu: své jméno a příjmení, datum 
narození, název práce, kategorie, škola. Práce 
z jiných krajů zasílejte, prosím, do knihoven 
ve vašem regionu. 
1. 12.–31. 1. 2018 Vánoce
Výstava výtvarných prací žáků Speciální zá-
kladní školy, mateřské školy a praktické školy 
v Moravské Třebové. Výtvarná díla si může-
te prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní 
době.
12. 12. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších akti-
vit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení.
1.–24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven ad-
ventní kalendář. Každý den čeká na prvního 
dětského návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 
1 knihu nebo 1 časopis, drobný dárek. Ote-
vřeno je denně, kromě pátku a neděle, vždy 
od 12:00 do 17:00 hod., v sobotu od 8:30 
do 11:30 hod.
1.–20. 12. Laskavé čertovské dovádění
Zábavný dopolední program pro MŠ a 1. tříd 
ZŠ. Pohádky, básničky, tvoření, hry s čertov-
skou tématikou. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.
2. 12. Den pro dětskou knihu
- výstava knih pro děti s pohádkami z Večer-
níčků
- vybarvování omalovánek s Večerníčkem
5. 12. Mikuláš v knihovně
Vybarvujeme mikulášské omalovánky v 15:00–
16:00 hod. a v 16:00 hod. Mikuláš v knihovně, 
tradiční setkání dětí s Mikulášem. Rozdávání 
sladkých odměn za básničku či písničku. Slav-
nostní vyhodnocení soutěže Lovci perel.

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

Program nízkoprahového klubu Díra na prosinec
5. 12. Mikulášská besídka
7. 12. Vánoce - tradice a zvyky
13. 12. Vánoční dílnička
15. 12. Pečení vánočních perníčků
18. 12. Zdobení perníčků
21. 12. Vánoční turnaj ve stolním fotbálku
22. 12. Vánoční besídka
Nízkoprahový klub Díra
Je ti od 8 do 26 let a nemáš tušení co budeš dnes 

Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska, 
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

odpoledne podnikat? Nechce se ti courat po městě 
a chceš se potkat s partou dalších lidí? Můžeš za-
mířit do Nízkoprahového klubu Díra. Jsme tu pro 
tebe každý všední den. V klubu nemusíš nic platit.
Co od nás můžeš čekat?
• Hry, turnaje, besedy, stolní fotbálek, kulečník
• Výlety, dílničky
• Prostor pro tvoje nápady, názory, zkušenosti
• Povídání či oddych – jak budeš chtít ty
• Podpora a pomoc s tím, s čím si nevíš rady
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ZŠ Palackého
Projekt Příběhy bezpráví
Již potřetí se ZŠ Palackého zapojila do projek-
tu Příběhy bezpráví přibližující žákům a stu-
dentům moderní československé dějiny pro-
střednictvím dokumentárních i hraných filmů 
se zaměřením na setkání se s pamětníky to-
talitního bezpráví. Tématem letošního roční-
ku byly příběhy vzdoru těch, kteří se různým 
způsobem postavili komunistickému režimu. 
Ve spolupráci s vedoucím moravskotřebov-
ského muzea Robertem Jordánem jsme se za-
měřili na téma Charty 77 a s ní spjatou akci 
Asanaci, která měla na přelomu 70. a 80. let 
minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejší-
ho Československa lidi nepohodlné režimu, 
zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. 
Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla 
i Zina Freundová, aktivní disidentka a býva-
lá studentka filozofické fakulty. Beseda s pa-
nem Jordánem, konaná 6. listopadu, doplně-
ná o promítnutí dokumentárního filmu Ženy 
Charty 77: Zina Freundová, byla pro žáky de-
vátého ročníku velmi přínosná a uvědomili si, 
že žít ve svobodné době zdaleka není samo-
zřejmost. Ve škole též byla instalována výsta-
va Z místa, kde žijeme. Tuto výstavu vytvářeli 
žáci z celé České republiky.   František Zeman

Střípky ze ZŠ Palackého
Chcete vědět, jak pokračuje spolupráce naší 
třídy se čtvrťáky ze speciální školy? Výborně! 
17. 10. – společný výlet na Pastýřku a do Pek-
la. Počasí - nádherné, stopovaná - super, špe-
káčky - nejdobřejší, nálada - skvělá. A kdo 
vyhrál v soutěžích? No, jak řekla Tamarka: 
„Vždyť to je úplně jedno.“ Hlavně, že nám 
spolu bylo zase fajn a můžeme se těšit na dal-
ší příště.                 3. A a jejich třídní učitelka

Ve středu 25. 10. si žáci 2. C ze ZŠ Palacké-
ho zkrátili čekání na podzimní prázdniny ná-
vštěvou místní pekárny. „Bylo to prima, ta 
obrovská pec, ještě větší sila, ošatky na chle-
ba, lopata jak od ježibaby z Perníkové cha-
loupky.“ „Mně se zase líbil chleba, jak sjížděl 
na stůl po tobogánu.“ „Všimli jste si té bečky 
na olej?“ „Jé, mně ten kvas vůbec nechutnal, 
rohlík byl lepší…“ Zážitků a povídání bylo 
během chvíle dost a dost. V jednom se však 
všichni shodli, ze všeho nejlepší bylo pletení 
housek, které si žáci vyzkoušeli. Ráda bych 
tímto poděkovala panu Václavíkovi za zpro-
středkování této návštěvy a za čas, který vě-
noval všem druháčkům.    Třídní učitelka 2. C

Pohádkový den na ZŠ Palackého
Měsíc listopad jsme na naší škole zahájili 
doslova pohádkově. Děti se ten den oblék-
ly do velmi krásných a nápaditých kostýmů. 
A tak se ve třídách objevili králové, čarodě-
jové, šašci, princezny a mnohé další bytosti 
z oblíbených pohádek dětí. Celý den se nesl 
v tomto duchu. Žáci z 2. stupně pro naše nej-
mladší připravili pohádková stanoviště plná 
zábavných a také naučných úkolů. „Stopovali 
jsme čarodějnici, hádali jsme písničky z po-
hádek, prolézali jsme pavučinou, budili jsme 
tři prasátka, pomáhali jsme Popelce třídit od-
pad, objímali jsme se s Olafem a další. Potom 
jsme si přišli pro odměnu za to, že jsme za-
chránili pohádkový svět.“ (z prací žáků 3. C). 
Celý den byl zakončen tradičním lampiono-
vým průvodem.             Učitelé ZŠ Palackého

ZŠ Kostelní náměstí se může pochlubit laskavými žáky
U příležitosti Světového dne laskavosti, který 
jsme v letošním roce slavili v pondělí 13. listo-
padu, spustila Nadace Karla Janečka projekt Jsem 
laskavec. Cílem tohoto projektu bylo ukázat, že 
laskavost nás mnohdy nic nestojí, a přesto dokáže 
prozářit den nejenom obda-
rovanému, ale i dárci samot-
nému. Žáci ZŠ Kostelní ná-
městí se rozhodli do tohoto 
projektu zapojit a zorganizo-
vali na 13. 11. sbírku suché-
ho pečiva, ovoce a zeleniny 
ve prospěch chovatelů koní 
v blízkém okolí školy. Jejich 
nadšení pro věc bylo tak ve-
liké, že připravené krabice 
se naplnily během pár mi-
nut a bylo třeba shánět nové. 

Naše poděkování patří nejen dětem samotným, 
ale i rodičům, kteří je v jejich snažení podpořili 
a dali jim tak možnost zažít pocit radosti z toho, že 
mohu něco udělat ve prospěch někoho jiného. Kéž 
by takových lidí bylo na světě více.    Eva Pallová

Den s němčinou v Jihlavě
Dne 31. 10. se zájemci z 5. až 9. ročníku ZŠ 
Palackého, doprovázeni mladšími spolužáky 
ze 2. třídy, zúčastnili zábavné hry Autobahnspiel 
– procestuj Německo! pořádané společností 
Goethe Institut, která se konala v Jihlavě. Během 
dopoledne si soutěžící ve skupinkách procviči-
li prostřednictvím 16 zastávek ve známých ně-
meckých městech a plněním rozmanitých úko-
lů základní znalosti a zajímavosti německých 
reálií. Do cestovního pasu Reisepassno, sbíraly 
jednotlivé týmy body za úspěšně splněné úko-
ly a bonusové odměny za nejvíce najetých kilo-
metrů ověřených na zastávce Polizei. Po sečtení 
závěrečných bodů se žákyním 9. B, ve složení 
Agáta Zemanová, Karolína Škrabalová a Kate-
řina Formanová, podařilo umístit na 3. místě. 
Po skončení soutěže a krátké procházce historic-
kou částí města se starší žáci v klubové atmo-
sféře jihlavského divadla Diod zaposlouchali 
do textů písní německého zpěváka Phila Vettera. 
Den s němčinou si všichni žáci užili a prakticky 
si ověřili a rozšířili obzory v německém jazy-
ce. Velké poděkování za účast na této akci patří 
sponzorovi a organizátorovi soutěže Goethe In-
stitutu, který žákům připravil nezapomenutelný 
zážitek a možnost ověřit si své znalosti a doved-
nosti v cizím jazyce.                  Eva Vitásková

Dvě krajské semifinalistky 
Logické olympiády 2017 jsou 
ze ZŠ na Kostelním náměstí

Během měsíce října se žáci naší školy pustili 
do řešení úloh nominačního kola Logické olym-
piády. Žáci soutěžili v kategoriích A1 pro 1. třídy 
základních škol, A pro 2.–5. třídu a B pro žáky 
druhého stupně základních škol a odpovídajících 
ročníků gymnázií. V nominačním kole soutěžící 
vyplnili podle kategorie dvaceti až třicetiminuto-
vý on-line test. Nejlepší řešitelé z kategorií A, B 
a C (pro střední školy) mohou postoupit do kraj-
ského semifinále. Úlohy logické olympiády si 
u nás vyzkoušely také děti z MŠ Piaristická, které 
se po tři týdny v naší počítačové učebně zdoko-
nalovaly v práci s myší. Kategorie A1 si tuto sou-
těž hlavně osahávala, seznamovala se s typy úloh. 
Nejlépe se s úkoly popasovali Radana Vozničková 
a Adam Ptáček. V kategorii B byly naše nejlepší 
Denisa Bubeníková a Veronika Rejchrtová úspěš-
nější než 90 % všech účastníků druhého stupně, 
ale na postup do krajského semifinále to bohužel 
nestačilo. Do krajského finále mezi nejlepší semi-
finalisty postoupily v kategorii A Eliška Kalino-
vá z 2. třídy a Viktorie Bártová z 5. třídy, která 
ze 44. účastníků krajského semifinále kategorie 
A obsadila velmi pěkné 14. místo.      Martin Krejčí

 Z  Moravská T ebová 
Palackého 1351  
vás srde n  zve  na 

DEN OTEV EN CH DVE Í, 
 

kter  se koná ve st edu 13. 12. 2017  
od 8 do 12 hodin 

 

Co uvidíte? 
 

V uku v modern  vybaven ch u ebnách, t ídách  
a t locvi nách  

 
Od 14 do 16 hodin si m ete prohlédnout prostory kolní 

dru iny. 
P ij te se podívat na váno n  vyzdobenou kolu a spole n  

s námi si u ít p edváno ní atmosféru. 
 

Zastavte se i na váno ním jarmarku, kde m ete nákupem 
d tsk ch v robk  podpo it námi adoptované zví átko 

v Zeleném Vendolí. 
 Na Va i náv t vu se t í kolektiv  pedagog  a ák  koly. 

 

Skauti a skautky Vám přivážejí

 

Betlémské světlo
neděle

 17. prosince 2017 
v 17 hodin 

v parku před muzeem
 

(svíčku nebo lampičku s sebou) 

Junák - český skaut  

středisko Moravská Třebová 



strana 11 / prosinec 2017Z 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 ÁDDM

1. 12. Adventní svícen od 16:00 hod. v DDM. 
Zájemci se na akci nahlásí telefonicky. S sebou si 
vezměte přezůvky, 4 svíčky (menší, silnější), nůž-
ky vhodné na stříhání větviček, popřípadě nožík, 
mašle a přízdobu, ostatní materiál bude k dispozi-
ci. Cena 30 Kč. Předpokládaný konec v 17:30 hod. 
Předškoláci v doprovodu. 
4. 12. O Mikulášskou punčochu – turnaj v bow-
lingu od 15:30 nebo od 16:30 hod. na bowlingu ul. 
Lanškrounská v MT. Kategorie do 8 let, 9–12 let, 
starší. Soutěž jednotlivců, pravidla na místě. Star-
tovné 20 Kč, zájemci se mohou hlásit telefonicky 
v DDM. S sebou sportovní obuv světlé podrážky, 
možnost zakoupení občerstvení, vítězové obdrží 
ceny a ostatní mikulášskou cenu útěchy.
5. 12. Mikuláš pro MŠ – návštěva Mikuláše a jeho 
doprovodu v mateřských školách ve městě a okolí.
11. 12. Squashové radovánky od 15:00 do 17:00 
hod. na kurtech Na Kalvárii. Předvánoční 
turnaj dětí ze zájmového kroužku squash 
a jejich rodičů a společné posezení. 
15. 12. Ježíšek dětem a pro děti – akce 
pro rodiče s dětmi od 16:00 hod. ve dvora-
ně muzea. Srdečně zveme děti, jejich rodi-
če i prarodiče. Děti mohou donést, či nama-
lovat na místě, dopis Ježíškovi a odeslat jej 
nebeským faxem. Součástí akce je sbírka 
hraček pro děti z nemocnic, která je organi-
zována ve spolupráci s Nadačním fondem 
Modrý hroch. Pro děti bude připraven malý 
dárek pod stromečkem a také doprovodný 
program. Zakončení v 17:30 hod. Vstupné 
dobrovolné. Bližší informace na plakátech 
a webu DDM. 
16. 12. Vánoční odpoledne od 14:00 do 
16:00 hod. v malé tělocvičně ZŠ ČSA. 
Akce pro členy kroužků jumpingu, hoopin-
gu, rodiče a ostatní veřejnost. Na progra-
mu bude prezentace uvedených kroužků, 
kreativní stanoviště a soutěže pro děti. Vy-
zkoušet si můžete cvičení na trampolínách 
a s obručemi pod vedením Lucky nebo free 
style dance s Terezou. Občerstvení zajiště-
no (pití, káva), vstupné dobrovolné. Dáreč-
ky pro děti. Akci pořádá Lucie Slavíčková, 
spolupořadatel DDM.
Vánoční prázdniny na Majáku 
27. 12. Lezení na umělé stěně 
28. 12. Kouzlíme se šiškami – kreativní 
dílna
29. 12. Novoroční přání z papíru – krea-

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

 Dům dětí a mládeže

tivní dílna s voskem a inkoustem 
Akce proběhnou dopoledne od 10:00 do 12:00 hod. 
a odpoledne od 13:00 do 15:00 hod. S sebou 
přezůvky, sportovní oblečení a obuv na stěnu. Před-
školáci v doprovodu rodičů. Zájemci se mohou hlásit 
telefonicky v DDM. Více na plakátku a webu DDM. 

Poděkování Pardubickému kraji 
Mažoretky Střípky při DDM Moravská Třebová 
děkují Pardubickému kraji za finanční podporu 
na projekt Titanic. Jedná se o choreografii na hud-
bu ze známého filmu, na kterou se spojilo 16 děv-
čat ve věku 11–16 let ze Střípků 1 a 2, a která 
vznikla pod dohledem zkušené trenérky Kateřiny 
Tumakové. Tuto choreografii již děvčata předved-
la nejen na akcích pořádaných v našem městě, 
ale také na celorepublikových soutěžích. Jejich 
společné snažení bylo odměněno třemi zlatými 

a jednou stříbrnou medailí a těšíme se, že toto 
vystoupení, a mnohá další, v nejbližší době zase 
uvidíme.                                       Aberlová Andrea 
Florbalový turnaj pro členy kroužků DDM
V sobotu 11. 11. se ve Sportovní hale Gymnázia 
Hejčín v Olomouci konal florbalový turnaj pro čle-
ny kroužků DDM. Tento turnaj byl pořádán pro 
neregistrované hráče ve třech věkových kategori-
ích, a to děti do 7 let, mladší žáci ve věku 8–10 let 
a starší žáci ve věku 11–13 let. Družstva byla pě-
tičlenná s libovolným počtem náhradníků. Za náš 
dům dětí jelo soutěžit deset mladších žáků (včetně 
jedné slečny). Pro všechny to byla soutěžní premi-
éra, která přinesla nejen cenné zkušenosti, ale pře-
devším pěkně strávený čas s kamarády, trenérkou 
a rodiči. I když se po sečtení všech bodů na naše 
florbalisty žádné z medailových umístění nedosta-
lo, jejich zápasy byly s přibývajícím počtem lep-
ší a lepší a také počet branek soupeři se zvyšoval. 
Krásný pocit ze vstřelené branky zažil Adam Šme-
rák, Tadeáš Vykydal, Filip Vorba a v neposlední 
řadě Matěj Ošťadnický, který rozvlnil soupeřovu 
síť hned třikrát. Florbal a žádný kolektivní sport 

však není pouze o jednotlivci a střelených 
brankách, a proto pochvalu zaslouží všich-
ni hráči, kteří se turnaje zúčastnili. Věříme, 
že se jim líbil a že bude motivací pro dal-
ší tréninky a sport všeobecně. Děkujeme 
trenérce Simoně Otevřelové, která s dětmi 
každý týden tráví svůj čas. Poděkování patří 
také rodičům, kteří přijeli své děti podpořit 
a povzbudit a podíleli se na příjemné atmo-
sféře celého dne.               Andrea Aberlová 
Den leváků na ledě
Dne 5. 11. proběhla již tradiční akce Den 
leváků na ledě ve spolupráci s Technickými 
službami města a Zdravým městem. Děti se 
na zábavných stanovištích setkávaly s domá-
cími skřítky jako je Škodolibka domácí, Ra-
rášek Čmoudivý, skřítek Hračička a mnozí 
další. Celou akcí nás provázel kroužek mo-
derátorů DDM, Václav Žáček, Lukáš Brdič-
ko a Jan Paclík. V průběhu akce probíhaly 
i soutěže o ceny, kdo postaví nejvyšší komín 
z kostek, kdo umí nejrychleji nachystat po-
stýlku pro skřítka Ospalníčka a mnohé další. 
Na konec si všechny děti zatočily kolem štěstí 
a získaly hodnotné ceny.        Jana Chadimová 

Krásné Vánoce a bohatého Ježíška pře-
jeme našim spolupracovníkům, dětem, 
rodičům a všem lidičkám, kteří s námi 
po celý rok pracovali a s námi se se-
tkávali. Do nového roku 2018 přejeme 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti nám 
všem.                       Pracovníci DDM 

Projektové dny žáků oboru Bezpečnostně právní činnost
Jednou z věcí, kterou se studium střední odborné 
školy liší od všeobecně zaměřeného, je odborná 
praxe, díky které se žáci školy již v průběhu studia 
prakticky připravují na výkon budoucího povolá-
ní. Profil absolventa oboru Bezpečnostně právní 
činnosti předpokládá, kromě možnosti dalšího stu-
dia, uplatnění jeho absolventů u ozbrojených slo-
žek státu, tedy Policie České republiky, obecních 
policií, Celní správy, Vězeňské služby atd. Nedíl-
nou součástí zajištění odborné praxe se tak nako-
nec staly tzv. projektové dny. Jednou z aktivit bylo 
bližší seznámení žáků s prací složek Integrované-
ho záchranného systému a nácvik tzv. modelo-
vých situací, včetně vedení patřičné dokumentace 

v sídle územního odboru Policie České republiky 
a sídle Městské policie ve Svitavách. Další akti-
vitou pak byla hlídková činnost přímo v ulicích 
města Moravská Třebová. Je samozřejmé, že rea-
lizace takové akce by nebyla možná bez předcho-
zí konzultace a souhlasu velitele Městské policie 
Moravská Třebová. Úkolem žáků byla hlídková 
služba v přidělených úsecích (rajónech), tipová-
ní potenciálně problémových míst, ve kterých je 
pravděpodobnost většího výskytu přestupků nebo 
trestné činnosti, vyhodnocování a dokumentace 
přestupkového jednání v dopravě, nebo proti ve-
řejnému pořádku atd. O své činnosti si museli stu-
denti vést záznamy a stejně tak s pomocí školních 

radiostanic udržovat spojení se základnou. Pohyb 
hlídek v terénu byl navíc ještě monitorován sku-
tečnou hlídkou městské policie. Na výše popsané 
projektové dny na konci školního roku ještě na-
vázal třídenní pobytový kurz modelových situa-
cí na turistické základně školy na Vysočině. Vlast-
ní realizaci projektových dnů předcházela výuka 
v odborných předmětech, kterou zajišťují odbor-
níci z řad Policie ČR. Velké poděkování za pod-
poru zavedení tohoto oboru na naší škole patří 
zejména městu Moravská Třebová, které škole 
poskytlo i v roce 2017 nemalé finanční prostředky 
na podporu ubytovaných žáků oboru a jeho mate-
riálního vybavení.          Miloš Mička, ředitel školy
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Provozní doba:
pondělí:   8:30–12:00 hod. mateřské centrum
    9:30–10:30 hod. cvičení MIMI 

a MAMI (pro děti 1,5–3 roky)
úterý:   8:30–12:00 hod. mateřské centrum

středa:   8:30–12:00 hod. mateřské centrum
 13:00–17:30 hod. mateřské centrum 
– odpolední provoz pouze po předchozí tel. 
domluvě
Letošní provoz mateřského centra ukončíme 
ve středu 20. 12. V novém roce se na vás bu-
deme těšit od středy 3. 1. 2018. Přejeme všem 
požehnané Vánoce.

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Charita Moravská Třebová informuje

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Pravidelné bohoslužby v době adventu: 
po, út, st, čt, pá   6 hod. klášterní kostel (roráty)
so   7 hod. klášterní kostel (roráty)
po, út, st, čt, pá 18 hod. klášterní kostel
ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná adorace klášterní 
kostel
Příprava na křest dospělých každou středu 
v 19 hod. ve františkánské klášteře, ul. Svitavská.

Setkání seniorů se 
uskuteční 4. 12. v 10:00 hod. v refektáři františkán-
ského kláštera v MT. Svoz seniorů za účelem ná-
vštěvy hřbitova proběhne 13. 12. Odjezd ve 14:00 
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Do-
tazy na tel: 730 545 871.
Od 1. 1. 2018 budeme nově provozovat terénní cha-
ritní pečovatelskou službu s působností ve všech 
obcích  regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kde 
vznikne potřeba ze strany klientů. 
Dne 11. 11. jsme se zapojili do Národní potravino-
vé sbírky, kterou jsme organizovali v Bille a Penny 
Marketu. Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří 
jste věnovali do charitního nákupního koše trvanli-
vé potraviny nebo drogerii. Získané materiální dary 
poskytujeme lidem v těžké sociální situaci a v nou-
zi. Děkujeme také všem dobrovolníkům, charitním 
pracovníkům a bratřím Františkánům, bez kterých 
bychom sbírku nebyli schopni zorganizovat. Bližší 

informace najdete na charitním webu a Facebooku.
STD Ulita, DS Domeček
Dne 8. 11. jsme v sále Na Písku uspořádali 8. roč-
ník svatomartinského veselí pro klienty sociálních 
služeb pracujících s lidmi s mentálním handicapem. 
Velmi děkujeme hejtmanovi Pardubického kraje 
za udělení záštity a za poskytnutý finanční příspě-
vek. Dále děkujeme vojenské škole v M. Třebové 
za bezplatné poskytnutí sálu a za dobrovolníky, bez 
kterých by se tato akce neobešla. Díky patří také 
dárcům a pracovníkům Charity Mor. Třebová.
Terapeutický Andělský obchod má již novou tvář 
– přijďte se podívat do prostor v ul. Branské, kde 
si můžete zakoupit výrobky klientů terapeutických 
dílen.
V prosinci nás čekají vánoční trhy a výstavy. Mů-
žete se na nás těšit 2. 12. na Jarmarku v Dlouhé 
Loučce, 3. 12. na Mikulášském jarmarku v muzeu 
v Moravské Třebové a 6. 12. na Vánočních trzích 

v Pardubicích. Zakoupením našich výrobků, podpo-
říte činnost charitních sociálních služeb.
Dobrovolnické centrum
Chcete se stát dobrovolníkem nebo potřebuje-
te s něčím pomoci, co může vyřešit dobrovolník? 
Pak se obraťte na naši koordinátorku: bozena.spli-
chalova@mtrebova.charita.cz, tel. č.: 731 608 323. 
Za vykonání dobrovolnické služby vystavíme dob-
rovolníkům Osvědčení, nabídneme supervizi, ško-
lení a podporu koordinátorů programů Déčko, Le-
beda a Kamarád.
Charita začíná žít Tříkrálovou sbírkou, která pro-
běhne ve dnech od 5. do 14. ledna ve všech ob-
cích Moravskotřebovského a Jevíčského regionu. 
Pokud byste se chtěli do sbírky zapojit jako ve-
doucí skupinky nebo koledovat jako král, obrať-
te se na koordinátory sbírky Boženu Šplíchalo-
vou, tel.: 731 906 323 nebo Martinu Oravcovou, 
tel.: 733 742 157.
Půjčovna zdravotních pomůcek
Provozní doba půjčovny: po-st-čt od 12:00 
do 14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, 
tel: 733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebova.
charita.cz
Podrobnější informace o našich ostatních služ-
bách a činnosti najdete na: www.mtrebova.charita.
cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese Charita, Svitavská 655/44, Mo-
ravská Třebová.
Všem vám přejeme krásný adventní čas, radostné 
Vánoce a šťastný nový rok.

Zaměstnanci Charity M. Třebová

Sbor Českobratrské 
církve evangelické

Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová
Farář sboru: Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program
čtvrtek 17:00 Biblická hodina
neděle 9:00 Bohoslužby na faře
Každý čtvrtek souběžně s biblickou hodinou 
v 17:00 probíhají romské shromáždění s pasto-
rem Janem Vrbou.
Vánoční program bohoslužeb
24. 12. Štědrý den v 9:00 pravidelné a v 22:00 s vá-
nočním programem
25. 12. Boží hod vánoční v 9:00
26. 12. Štěpán v 9:00
31. 12. Silvestr v 9:00 (s kazatelem Církve bratrské)
1. 1. 2018 Nový rok v 9:00

Středisko sociálních služeb Salvia 
poskytuje v Moravské Třebové 
i službu sociálního poradenství

Základní sociální 
poradenství posky-
tuje osobám po-
třebné informace 
přispívající k řeše-

ní jejich nepříznivé sociální situace. Poradenství 
je poskytováno se zaměřením na potřeby osob se 
zdravotním postižením, osob chronicky nemoc-
ných a seniorů. Součástí odborného poradenství 
je i půjčování pomůcek, dále pak zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc 
při obstarávání osobních záležitostí.
Můžeme Vám poradit:
• jak požádat o příspěvek na péči, na mobilitu 

(např.: příspěvek na provoz motorového vozi-
dla), příspěvek na zvláštní pomůcku (např.: na 
zakoupení automobilu), příspěvek na bydlení, 
rodičovský příspěvek;

• s výběrem kompenzační pomůcky;
• při výběru sociální služby;
• při výběru školy pro dítě se zdravotním posti-

žením.
Službu sociální poradenství poskytujeme pravi-
delně na detašovaném pracovišti v Moravské Tře-
bové v domově pro seniory ve velké společenské 
místnosti. Můžete si zde zakoupit drobné kompo-
nenty, jako jsou např.: baterie do sluchadel značky 
Panasonic a ušní koncovky ke sluchadlům. Ter-
míny detašovaného pracoviště jsou: 11. ledna, 15. 
února, 15. března, 12. dubna, 10. května, 14. červ-
na, 16. srpna, 13. září, 11. října, 15. listopadu a 13. 
prosince; vždy od 14:10-15:00 hod. Budeme se 
na Vás těšit.               Realizační tým Salvie

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
DATUM - SVÁTEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ OKOLNÍ FARNOSTI

FARNÍ KOSTEL KLÁŠTERNÍ KOSTEL
24. 12.  (4. adventní neděle)
ŠTĚDRÝ DEN

8:00
24:00

15:30
("půlnoční" pro rodiny s dětmi)

  Boršov       20:00
  St.Město   21:00

25. 12.   (pondělí)
NAROZENÍ PÁNĚ

8:00 11:00   St.Město     9:30
  Boršov       11:00

26. 12.   (úterý)
sv. ŠTĚPÁN

8:00 11:00   St.Město     9:30 
  Boršov       11:00             

31. 12.   (neděle)
sv. SILVESTR

8:00 11:00
(děkovná mše sv.)

  St.Město   9:30
  Boršov      11:00

1. 1. 2016  (pondělí)
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

8:00 11:00   St.Město     9:30
  Boršov       11:00

Zpřístupnění  Betlémů pro veřejnost: 25. 12., 26. 12. 2017  farní kostel:   14:00 hod. – 16:00 hod.
                                                                                                                 klášterní kostel:   15:00 hod. – 17:00 hod.



strana 13 / prosinec 2017Z 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 ÁPozvánky

••••

••••
SPONZOŘI AKCE A PARTNEŘI AKCE

KOWEB s.r.o. Zakázková zámečnická výroba 
BEHOS CZ s.r.o. Stavební společnost 

Obec Linhartice 

Vstupné: 80 Kč vč. místenky              
Vstupenky pouze v předpodeji

Obecní úřad Linhartice Po – Čt   8 – 15 hod.    
pí. Pohanková, telefon: 723 759 953 Pavel Grepl, Udánky 99, tel.: 605 252 043

myslivecký 
plesd c

První moravskotřebovský

S S

Myslivecký spolek Moravská Třebová
Vás srdečně zve na 

Konaný dne 20. ledna 2018 v Kulturním sále v obci Linhartice 
Začátek v 19:00 hodin

Myslivecký ples zahájí soubor 
» Trubači z Doubravy « 
K tanci a poslechu hraje: DeClip

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY:  
Divočák • Srnčí • Dančí • Bažant    
a další zajímavé ceny...

ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY:   
Kančí ragů • Kančí guláš • Kančí řízek  
a jiné speciality
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Úspěšný sportovní rok 2018 přejí aspiranti na Sportovce roku
Ankety se blíží, vybírat z řady úspěchů třebov-
ských sportovců nebude snadné. Těžko srovnávat 
travní lyžaře s cyklisty, či hokejisty či futsalisty. 
Neuděláme chybu, pokud vybereme jedno jméno, 
které umocněné na druhou má dobrý zvuk. V sou-
čtu aktivit a úspěchů jeho nositelky vedou. Příjme-
ní dvou úspěšných sportovkyň je shodné: Hájková. 
Jedna vzývá sport ve městě obvyklý - cyklistiku 
(Markéta, 2000), druhá je skvělou atletkou (Hana, 
2002), ve svých 15 letech sbírá body za ženy 
v druholigové soutěži. A právě jim jsme položili 
dvě otázky:
1. Jak jste spokojena s výsledky končícího roku? 
Kterých si ceníte nejvíce? Splnilo se vaše očeká-
vání?
2. Jaké máte sportovní ambice pro rok 2018? Co 
byste vzkázala moravskotřebovským sportovcům?
Hájková Markéta
1. S výsledky jsem spokojená. Na to, že to byl můj 
první rok mezi juniorkami a ženami, bych řekla, 
že byl úspěšný. Nejvíce si cením celkového vítěz-
ství v českém poháru a dvou 3. míst (z časovky 
a hromadného závodu) z MČR, které jsem absol-
vovala nachlazená. Jediné, co mě trochu mrzí je, 

že jsem se tento rok nepodívala do zahraničí.
2. Pokud by byla příležitost, ráda bych v roce 2018 
startovala na některém z mezinárodních závo-
dů u nás, jako jsou Gracia Orlová nebo Tour de 
Feminin. Mým cílem bude absolvovat co nejvíce 
závodů, protože jen zkušenosti z nich mě mohou 
posunout dále. Zároveň bych chtěla popřát všem 
sportovcům hodně štěstí a úspěchů ve sportu, kte-
rý je baví a ať vždy bojují za své sny a nikdy nic 
nevzdávají.
Hájková Hana
1. V letošním roce si nejvíce cením toho, že se mi 
podařilo již potřetí v řadě zvítězit v celorepubli-
kovém finále víceboje OVOV (což se zatím žádné 
dívce v ČR nepodařilo) a dále získat stříbrnou me-
daili v hodu oštěpem na Olympiádě dětí a mládeže. 
Trochu štěstí mi naopak chybělo při MČR, kde jsem 
kvůli lehkému zranění mohla startovat pouze v hodu 
oštěpem a skončila těsně pod stupni vítězů. Celkově 
ale převládá s uplynulou sezónou spokojenost.
2. V příštím roce bych ráda patřila k nejlepším 
oštěpařkám ČR i v kategorii dorostu, zlepšovala 
se dále i v ostatních disciplínách (sprinty, skok da-
leký, koule) a dobře reprezentovala M. Třebovou 

v kategorii žen. Moravskotřebovským sportovcům 
bych popřála, aby je především sport bavil a vyhý-
bala se jim zranění.                                           (mt)

Kin-ball znovu na scéně
Vnikl v Kanadě (1986) jako hra, při níž hrají tři 
družstva po 4 hráčích s míčem o průměru 122 cm 
(1 kg). V ČR se objevil v roce 2010, v několika 
krajích hrají pravidelné soutěže. Kořeny zapustil 
i v Moravské Třebové. Martin Vacek, mladý naděj-
ný sportovec, občan Moravské Třebové, je od roku 
2013 aktivním členem české národní reprezentace. 
Kin-ball hraje a trénuje pod trenérkou Alicí Pauro-
vou v Pardubicích. Martin ovšem tento sport začal 
hrát již v roce 2011, a to právě zde, v našem měs-
tě pod vedením Jaroslava Plcha. V letošním roce, 
kdy se konalo ve dnech od 30. 10.–5. 11. Mistrov-
ství světa v Tokiu v Japonsku dosáhl Martin Vacek 
spolu se svým týmem úspěchu, o kterém se může 
některým z nás jen zdát. Na Mistrovství světa vy-
bojoval spolu se svými spoluhráči bronzovou me-
daili. Z jedenácti zemí se utkali s Belgií, Čínou, 
Hongkongem, Dánskem, Švýcarskem, Koreou, 3x 
s vicemistry světa Japonci a tento šampionát nepo-
razitelnou Kanadou. 
Martin Vacek má spolu se svými spoluhráči na kon-
tě i další úspěchy, a to bronzovou medaili z Mist-
rovství světa ve Španělsku, které se konalo v roce 
2015 a další bronz z Mistrovství světa smíšených 
družstev, které se konalo v roce 2016 v Pardubicích. 
Můžeme jen doufat, že sportovní nadšení pro Kin-
-ball Martinovi vydrží a bude nadále reprezentovat 
naše město, Českou republiku a sponzory, kteří ho 
finančně podpořili v jeho dosavadních úspěších. 
„Samozřejmě jsem velmi spokojený a současně 
motivovaný do příštích let,“ prozradil nadějný 
sportovec z Moravské Třebové.                           (rf)

První část soutěž do Vánoc skončí. Třebovští 
hokejisté si vedou zatím se střídavými úspěchy, 
nicméně hlavní cíl - zůstat mezi osmičkou pro 
vyřazovací část - se jim daří naplňovat.
KLM
HC Slovan - HC Chrudim 2:3 
HC Hlinsko - HC Slovan 5:3 
HC Chotěboř - HC Slovan 5:4 pp 
HC Slovan - HC Choceň 5:10
HC Litomyšl - HC Slovan 7:2 
BK Havl. Brod - HC Slovan 1:7
HC Slovan - HC Polička 5:0 
HC Světlá n/S. - HC Slovan 4:1 
HC Slovan - HC Č. Třebová 2:3 
Průběžné pořadí: 5. místo 15 7 0 1 5 79:46 22 b. 
RLMD (7)
TJ Lanškroun - HC Slovan 2:1 (SN)
HC Chotěboř - HC Slovan 4:2
HC Slovan - Loko Č. Třebová 3:4 (SN)
HC Polička - HC Slovan 4:3 (SN)
HC Slovan - TJ Lanškroun 2:6
HC Litomyšl - HC Slovan 4:6
HC Slovan - HC Chotěboř 4:5 (SN)
Loko Č. Třebová - HC Slovan 7:5
Průběžné pořadí: 4. místo 9 3 0 4 2 30:30 13 bodů
KLSŽ
HC Slovan - Loko Třebová 3:2
TJ Lanškroun - HC Slovan 0:8
HC Slovan - HC Litomyšl 10:0
HC Chrudim - HC Slovan 0:14
HC Slovan - HC Hlinsko 7:3

HC Skuteč - HC Slovan 2:7
Choceň - HC Slovan 3:2
HC Slovan - Dy Pardubice 2:7
Loko Č. Třebová - HC Slovan 6:0
Průběžné pořadí: 
3. místo 15 10 0 5 89:42 20 b.
KLMŽ (9)
HC Polička - HC Slovan 10:8
HC Slovan - HC Světlá n/S. 5:4
HC Slovan - HC Č. Třebová 4:4
TJ Lanškroun - HC Slovan 4:15
HC Slovan - HC Litomyšl 20:1
HC Chrudim - HC Slovan 2:10
HC Polička - HC Slovan 4:16
HC Slovan - HC Hlinsko 18:2
HC Choceň - HC Slovan 4:12
HC Slovan - Dy Pardubice 4:2
Loko Č. Třebová - HC Slovan 0:7
HC Litomyšl - HC Slovan 0:11
HC Slovan - TJ Lanškroun 8:3
Průběžné pořadí: 
1. místo 15 12 1 2 171:48 25 b.
Oblastní přebor
HC Slovan B - Polička 6:2
Žamberk - HC Slovan B 0:5
Choceň B - HC Slovan B 4:2
HC Litomyšl - HC Slovan B 4:5
HC Polička - HC Slovan B 4:3
Průběžné pořadí:  
3. místo 6 4 0 2 27:14 12 bodů
(Stav k 19. 11.)                     (mt)

Hokejisté se střídavými výsledky
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Program činnosti 
Klubu českých turistů

2. 12. Turistický pochod Podorlické puto-
vání – trasy 8, 15, 25, 35, 50 km v okolí 
Ústí nad Orlicí. Start a cíl: Chaplin Restau-
rant, Ústí nad Orlicí. Pořadatel: Sbor pro 
záchranu hradu Lanšperka. Sraz zájemců 
v 6:20 hod. na nádraží ČD, návrat v 17:05 
hod. Zajišťuje: L. Weinlich
13. 12. Schůze odboru KČT v 17 hod. v klu-
bovně. Upřesnění programu na měsíc leden 
2018, příprava plánu činnosti na r. 2018.
17. 12. Odpolední vycházka Za kouzelným 
stromkem v délce do 10 km. Sraz zájemců 
v 13 hod. u Lidlu. Zajišťuje: H. Kopřivová
26. 12. Odpolední Štěpánská vycházka 
do přírody v délce 12 km v okolí M. Třebo-
vé. Sraz zájemců v 13 hod. na autobusovém 
nádraží. Zajišťuje J. Kuncová
Připravujeme:
1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo 
Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod. u auto-
busového nádraží. Délka trasy 10 km. Za-
jišťuje: P. Harašta 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz
Klub českých turistů přeje nejen svým čle-
nům, ale všem příznivcům turistiky do roku 
2018 hodně zdraví a příjemných chvil strá-
vených na cestách přírodou a za poznáním.

Prosincová 
sportovní pozvánka
Hokej
KLM
3. 12. 17:00 HC Slovan - HC Chotěboř
6. 12. 19:00 HC Slovan - HC Choceň
13. 12. 19:00 HC Slovan - BK Havl. Brod
KLSŽ
9. 12. 11:00 HC Slovan - HC Skuteč
KLMŽ
9. 12. 9:00 HC Slovan - HC Polička
Stolní tenis
2. 12. 9:00 TJ Slovan M. Třebová - KST 
Steinerová Choceň
2. 12. 9:00 TJ Slovan M. Třebová - TTC 
Ústí n/O. B
Volejbal (PA-JKY)
10. 12. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebo-
vá - Česká Třebová
Cyklistika
1. 1. 2018 13:00 Novoroční výjezd (zahá-
jení cyklistického roku 2018), parkoviště 
u Penny Marketu

Fotbal doputoval zdárně do cíle podzimu
A je hotovo. Fotbalový podzim skončil a třebov-
ský SKP Slovan může být spokojený. S výjimkou 
dorostu a mladších žáků všechna družstva dosáhla 
na skvělé pozice. Muži získali v polovině soutěže 
bezmála tolik bodů jako loni za celý ročník a jsou 
nejlepší v okrese. B tým jako nováček I. B třídy, 
jak se zdá nemusí mít vůbec problémy s udržením 
v soutěži. Staří páni (muži C) okupují rovněž před-
ní příčky tabulky, naprosto suverénní byli starší 
žáci, před Svitavami mají náskok 8 bodů. V dlouhé 
pauze, která bude naplněna získáváním zejm. fy-
zické kondice (tělocvičny, přátelská utkání), sou-
těže zahájí opět v polovině března 2018.
Stručná charakteristika výsledků
A muži (KP)
FK Chrudim B - A muži 0:4
A muži - Choceň 1:0 
TJ Svitavy - A muži 1:2 np 
FK Holice - A muži 2:0
Průběžné pořadí: 3. místo 15 6 6 3 18:11 29 bodů
B muži (1. B třída)
FC Jiskra 2008 - B muži 1:2 
B muži - Dolní Újezd B 2:1 
Jablonné n/O - B muži 4:2 
B muži - Horní Újezd 1:2 np 
Konečné pořadí: 9. místo 13 5 0 8 23:29 16 bodů
C muži (III. třída)
Trstěnice - C muži 3:3
C muži - Mladějov 4:1
Čistá - C muži 0:4 
Konečné pořadí: 2. místo 12 8 3 1 39:17 27 bodů
Dorost (KP)
Dorost SKP - Přelouč 3:0
Horní Jelení - Dorost SKP 4K0
Dorost SKP - Prosetín 1:6
Konečné pořadí: 13. místo 13 3 0 10 14:59 9 bodů

Starší žáci (KP)
Č. Třebová - SKP SŽ 1:2
SKP SŽ - Polička 3:2 np
Pardubičky - SKP SŽ 2:3 np 
SKP SŽ - Choceň 8:0 
Konečné pořadí: 1. místo 14 12 0 2 65:15 36 bodů
Mladší žáci (KP)
Č. Třebová -SKP MŽ 3:1
SKP MŽ - Polička 6:1
Pardubičky - SKP MŽ 5:0 
SKP MŽ - Choceň 1:3
Konečné pořadí: 9. místo 14 2 0 12 31:77 6 bodů
Žáci (OP)
M. Třebová B - Pomezí 0:2 
M. Třebová B - Dolní Újezd 0:4
Jaroměřice - M. Třebová B 2:1
M. Třebová B - Březová n/Sv. 3:1 
Konečné pořadí: 5. místo 12 8 0 4 41:17 24 bodů
Podrobnějším zhodnocením podzimní úspěšné se-
zóny (komentářů trenérů) byl naplněn závěrečný 
klubový večer. Současně byli ozřejměni nejlepší 
členové oddílu, jimiž se stali hráč (dospělý) Sta-
něk Tomáš, hráč-mládežník Lexman Pavel (vy-
hlášený střelec družstva žáků, které pod vedením 
nejlepšího trenéra Cápala Romana získalo pod-
zimní krajský primát).                              (mt)

Výjezd do strmého vrchu se stal pojmem, v ka-
lendáři představuje vrchol sezóny. Tentokráte to 
platilo dvojnásob, neboť v sázce bylo absolutní pr-
venství v seriálu Cykloman 2017. „Jeli jsme s po-
těšením, bylo hezké počasí, jedinou překážkou byla 
kláda přes cestu,“ zažertoval v cíli Sandor Pocsai. 
Na mysli měl vichřicí povalený strom, který zkrátil 
standardní trať o 10 metrů, k němuž se jako cílové 
metě dvakrát dostalo 13 jezdců (dva pouze jednou). 
V paralelní jízdě dvojic tak musel rozhodnut čas - 
nejlepší to zvládli v součtu dvou jízd pod 3 minuty. 
Na startu byla stabilní sestava známých tváří (40), 
jejichž ambice byla jednoznačná - dojet co nejvýše, 
pokud možno dále než soupeř a kamarád. Adepti 
na prvenství byli zřejmí, favorité Kadidlo-Kvapil si 
to „rozdali“ v jízdě přímo mezi sebou. První z nich 
měl cyklomanskou korunovaci na dosah, v první 
jízdě však fatálně zaváhal, takže se propadl pořa-
dím (18.). Ani druhý mladší adept (Kvapil) se ví-
tězství nedočkal, neboť dostatek sportovní formy 
a sebevědomí prokázal nestor Doležel. Vzhůru 
k nebesům stoupal rychlostí 8 km/hod., tzn. jedna 
trasa za 01:30; desítka závodníků se v součtu dvou 
jízd vměstnala pod čtyři minuty. Ve zřetelné divác-
ké kulise šokovali především junioři (čtyři v TOP 
ten). Petr Šich z Boskovic zaostal za zkušeným ví-
tězem o pouhou sekundu. Byl to jedinečný závod 
na konec sezóny, v němž účastníky spojovala jedna 
vášeň - jízda na horské kole. Současně se prokáza-
lo, že generační kolaps seriálu nehrozí. Korunova-
ce nejlepších cyklistů se uskutečnila 10. listopadu.

Celkové výsledky:
Absolutní pořadí (TOP 10)
1. Doležel Josef (M3) CK M. Třebová
382 m 00:02:52
2. Šich Petr (J) Moravec Team Boskovice
382 m 00:02:53
3. Kvapil Jiří (M1) CK M. Třebová  
382 m 00:03:05
4. Pocsai Sandor (M2) CK Čerti Kunčina
382 m 00:03:07
5. Pagáč Ondřej (J) SC Titan Zlín  
382 m 00:03:11
6. Dopita Václav (J) Bike klub Svitavy
382 m 00:03:24
7. Jansa Dominik (J) M. Třebová
382 m 00:03:27
8. Sirový Aleš (M2) Bike klub Svitavy
382 m 00:03:30
9. Štěpař Petr (M3) CK Čerti Kunčina
382 m 00:03:39
10. Kobelka Martin (M1) M. Třebová
382 m 00:03:45
Nejlepší ženy se propadly do druhé poloviny zá-
vodního pole (Dulajová, Schneiderová)
Z výsledků (dle kategorií):
Junioři: 1. Šich Petr (Moravec Team Boskovice), 
2. Pagáč Ondřej (SC Titan Zlín), 3. Dopita Václav 
(Bike klub Svitavy), 4. Jansa Dominik (M. Třebová)
M1: 1. Kvapil Jiří (CK Slovan), 2. Kobelka Martin 
(M. Třebová), 3. Krikl Pavel (Jaroměřice)
M2: 1. Pocsai Sandor (CK Čerti Kunčina), 2. Sirový 
Aleš (Bike klub Svitavy), 3. Sedláček Tomáš (CK 
Slovan)
M3: 1. Doležel Josef (CK Slovan), 2. Štěpař Petr (CK 
Čerti Kunčina), 3. Antl Karel (CK Čerti Kunčina) 
M4: 1. Orner Zdeněk (SC Titan Zlín), 2. Krejčíř Ka-
rel (CK Slovan), Mička Miloš (CK Slovan)
ZJ: 1. Dulajová Jitka (M. Třebová), 2. Obstová Ka-
teřina (SKP Duha Fort Lanškroun), 3. Kalábová Si-
mona (Kunčina)
Z1: 1. Doleželová Monika (Rega Brno Team), 
2. Štěpařová Ivana (M. Třebová), 3. Třasáková La-
dislava (Cyklo Profi Holice)
M2: 1. Schneiderová Bedřiška (CK Čerti Kunčina) 
2. Rolencová Dita (CK Slovan)                          (mt)

Napínavý cyklošplh do kopce uzavřel seriál Cykloman
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Mezinárodní hokej na závěr roku

Trojice šakalů oblékne reprezentační dres

Nově konstituo-
vaný dorostenec-
ký tým se zúčast-
ňuje Regionál-
ní ligy mladšího 
dorostu. V závě-
ru roku se zúčast-
ní mezinárodního 
turnaje, který HC 
Slovan uspořá-
dá v Rehau aréně 
ve dnech 29.–30. 
12. Kromě domá-
cích hokejistů se 
zúčastní další čty-
ři celky - HC Č. 
Třebová, HC Jaro-
měř, HC Břeclav. 
Exkluzivitou bude účast mládežníků z kolébky 
hokeje Kanady. Přivítáme tým z Lincolnu, města 
u kanadských jezer (poblíž Niagarských vodopá-
dů, provincie Ontario, hl. město Toronto), pojme-
novaní sportovního klubu Blades označuje ostří, 
čepel - v přeneseném slova smyslu buldozer. I vy 
jste zváni. Přijďte fandit slovanistům.
29. 12.
9:00 HC Slovan - HC Č. Třebová
10:35 Slavnostní zahájení turnaje
11:45 Lincoln Blades (CAN) - HC Jaroměř
13:25 HC Č. Třebová - HC Břeclav

Ano, zdá se to neuvěřitelné, ale taková je aktuální 
realita. V konečné dvanáctičlenné české reprezen-
taci na prosincové EURO U21 v sálovém fotbale 
ve Španělsku (4.-8. 12.) jsou tři hráči Moravské 
Třebové - David Vykydal, Marek Matocha a Adam 
Širůček. Ti svou výkonnost prokázali už v zahajo-
vacích kolech celostátní ligy, když na palubovce 
v Otrokovicích „srazili na kolena“ soupeře z Dob-
říče i Větřní, v dalším kole pak v „domácí“ hale 
v Mohelnici prověřili dvojici z Valašska a Podkr-
konoší.
ŠH M. Třebová - FK Adria Dobříč 7:1 (3:1) Bran-
ky: Marák 3, Štaffa 2, Müller, Vančura
ŠH M. Třebová - Bombarďáci Větřní 3:1 (2:1) 
Branky: Širůček 2, Vančura

15:15 HC Slovan - Lincoln Blades (CAN)
17:05 HC Jaroměř - HC Břeclav
30. 12.
9:00 HC Slovan - HC Jaroměř
10:50 HC Břeclav - Lincoln Blades (CAN)
12:40 HC Č. Třebová - HC Jaroměř
14:30 HC Slovan - HC Břeclav
16:20 HC Č. Třebová - Lincoln Blades (CAN)
17:35 Slavnostní ukončení turnaje
Tým Lincoln Blades zahájí návštěvu v Moravské 
Třebové slavnostním přijetím starostou na radnici, 
spojeným s prohlídkou historické radnice.   (mt)

ŠH M. Třebová - Futsal Zlín 4:5 (0:3) Branky: 
Sedláček 2, Studený, Němec
ŠH M. Třebová - SK SICO SC Jilemnice 5:3 (2:0) 
Branky: Matocha 2, Sedláček, Štaffa, Studený
Zdá se, že nové tváře, jimiž jsou David Lošťák, 
Josef Tošenovský, Filip Studený, Marek Matocha, 
Jan Marák, Marek Okrouhlý - s těmi už zavede-
nými borci Němec, Sedláček, Müller, Štaffa, Širů-
ček, Vančura aj. - jsou vítanou posilou. Tým míří 
hodně vysoko, v průběžné tabulce je na lichotivém 
3. místě.
Průběžná tabulka (stav k 19. 11. 2017):
1. Futsal Zlín 12, 2. Chemcomex Praha 9; 3. ŠH M. 
Třebová 9; 4. VPS Novabrik Polička 9; futsalisté 
z Jilemnice a Dobříče jsou dosud bez bodu.     (mt)

Městským cyklistickým 
králem 2017 je Kvapil

Mohl jím být Jiří Kadidlo. Před posledním závo-
dem 17. ročníku seriálu Cykloman měl skvělou 
pozici, šanci však „zahodil“ v posledním měření 
sil (výjezd do strmého vrchu - viz jinde). Prven-
ství tak přenechal tomu, který už v loňském roč-
níku usiloval o titul Cykloman - nejlepší cyklista 
města (skončil druhý), univerzálu Jiřímu Kvapi-
lovi (CK Slovan). A dlužno podotknout, že jeho 
vítězství je oprávněné, stabilní formu prokázal 
dílčími vítězstvími (3), nejhorším umístěním 
pak bylo 5. místo. Celkově nenašel přemožite-
le a mohl se zaslouženě radovat. Cyklomanský 
pohár převzal z rukou Leopolda Königa jr. (his-
toricky prvního městského olympionika) a před-
sedy CK Slovan 10. listopadu. Spolu s ním byli 
po celoroční dřině oceněni i další cyklisté v jed-
notlivých kategoriích.
Výsledky - absolutní pořadí
1. Kvapil Jiří, (1985), 2. Doležel Josef (1963), 
3. Kadidlo Jiří (1972), 4. Štěpař Petr (1964), 
5. Sedláček Tomáš (1971), 6. Kobelka Martin 
(1997), 7. Antl Karel (1962), 8. Jansa Dominik 
(1999), 9. Dopita Václav (1999), 10. Sedláček 
Petr (1966)
Jednotlivé kategorie
M1 - Kvapil, Kobelka, Krikl
M2 - Kadidlo, Sedláček, Novotný
M3 - Doležel, Štěpař, Antl
M4 - Petraš, Krejčíř, Mička
J - Jansa D., Dopita, Soukal
ŽJ - Dulajová, Obstová, Kalábová
Z1 - Doleželová, Třasáková, Štěpařová I.
Z2 - Schneiderová, Rolencová, Suchánková
Potvrdilo se, že seriál má velmi dobrý zvuk 
i ohlas v širším regionu. Celkem se ho zúčastni-
lo (alespoň jedním závodem) 263 jmen, celkově 
přes 700. Věkové a genderové faktory měly setr-
valou tendenci (M1 - 78, M2 - 74, M3 - 27, M4 
- 26, Z1 - 16, Z2 - 15, J - 19, ZJ - 8). Letošní vari-
anta byla zdařilá, všichni zúčastnění i konkurence 
už čekají na další ročník v roce 2018. 
Následující den musik klub Duklu-Duku hostil 
mladé vyznavače cyklistiky, kteří hodnotili svůj 
už 12. ročník Cyklománka. I on si udržuje zažitou 
úroveň. V příjemné atmosféře se všichni shodli, 
že dětský seriál musí a bude pokračovat.       (mt)

Sportovní ankety 
jsou za dveřmi

Jubilejní 10. ročník ankety Sportovec roku svi-
tavského regionu 2017 je v závěrečné přípravě. 
Loni získali třebovští historického úspěchu - z 21 
nominací oceněné pozice získali 13x. I vy mů-
žete nový verdikt ovlivnit - jednotlivé sportovní 
subjekty, ale i jednotliví občané mohou na adresu 
RSS Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy 
zasílat návrhy na oceněné jednotlivce či druž-
stva v termínu do 20. prosince 2017. Nominace 
je možná na základě dosažených výsledků v roce 
2017, navržení musí být členy TJ či SK sídlící 
na Svitavsku (s výjimkou kategorie krajánek). 
Další ročník městského formátu ankety bude 
mít svou uzávěrku nominací v prvních měsících 
roku 2018. Včas budete informováni.       (mt) 


