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Anketa k nejpalčivějším problémům
města 2011, jak je vidí občané

Výsledky ankety o nejpalčivějších
problémech města Moravská Třebová,
jak je vidí občané

S minulým číslem Zpravodaje jste obdrželi anketní lístek, kterým jste mohli hlasovat
o nejpalčivějších problémech města, jak byly formulovány občany na Veřejném fóru
v květnu tohoto roku. Celkem hlasovalo 642 respondentů, což je 5,95 % obyvatel
našeho města. Takto vysoký zájem nebývá v různých veřejných průzkumech a anketách dosažen často. Žel 62 hlasovacích lístků bylo z různých důvodů neplatných.

Problém

Výsledky ankety jsou vždy podle daných pravidel
tzv. „metodou ověřování“ mixovány s výsledky
veřejného fóra. K tzv. ověření došlo u těchto osmi
problémů, které budou dále předloženy k řešení
zastupitelstvu města:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava bazénu ZŠ Palackého
Chráněné bydlení
Společenský sál
Řešení křižovatky u „Kubíka“
Obnova varhan ve farním kostele
Nedostatek zubařů ve městě
Nízkoprahové zařízení pro mládež
Třídění odpadů – černé skládky, čistota ve
městě

Přestože některé problémy obdržely v anketě vyšší
počet hlasů, metodou ověření neprošly. Tyto problémy nikam nezapadnou. Vedení města se jimi
bude zabývat. Jedním z problémů, který byl naformulován na veřejném fóru, ale obdržel málo hlasů,
byl požadavek častějšího konání „kulatých stolů“
neboli projednávání připravovaných investičních
akcí s širokou veřejností. Tento problém vidí vede-

ní města jako zásadní již delší dobu. Jeden z „kulatých stolů“ proběhne v srpnu, viz. pozvánka s názvem „Knížecí louka jinak“. „Děkuji Vám všem,
kteří máte zájem o naše město a věnovali jste svůj
čas k zamyšlení nad místem kde bydlíte. Dáváte
tak nám zvoleným zastupitelům na vědomí, které
problémy Vás trápí,“ uvedl místostarosta a politik
Zdravého města Ing. Pavel Brettschneider.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města
Moravská Třebová

Počet
hlasů

Oprava bazénu ZŠ Palackého

231

Chráněné bydlení

147

Řešení dopravy – křižovatka
u „Kubíka”

143

Dohled nad zákazem konzumace
alkoholu a drog mladistvými

119

Nedostatek zubařů ve městě

100

Společenský sál

78

Obnova varhan – farní kostel

73

Třídění odpadů – černé skládky,
čistota ve městě

70

Řešení ulice Svitavská – zklidnění
dopravy

41

Nízkoprahové zařízení pro mládež

33

Protipovodňové opatření města

28

Systematická podpora
volnočasových aktivit

23

Hotel – kapacita 50 lůžek

19

Častější kulaté stoly

19

Evidence kulturních a společenských
akcí na webu města

7

Obrazové záznamy zastupitelstva
města přes internet

6

Vedení Moravské Třebové ve městě Rehau
Společnost Rehau, která je největším zaměstnavatelem v našem městě a regionu, pozvala představitele města na návštěvu jejich mateřského výrobního závodu ve městě Rehau v Německu. Termín
návštěvy byl záměrně zvolen na dny ve kterých
probíhaly slavnosti města Rehau, abychom se
mohli v rámci těchto slavností setkat také s vedením města Rehau v čele s jeho starostou panem
Michaelem Abrahamem.
pokračování na straně 3
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Starosta Staufenbergu končí ve své funkci
Starosta partnerského města Staufenberg Horst
Münch, končí po 24 letech ve funkci starosty.
Starosta města Miloš Izák, radní Peter Kopunecz
a Irena Kuncová byli pozváni na oslavy 20 let
partnerství města Staufenberg a města Tarján.
Při této příležitosti se oficiálně rozloučili s Horstem Münchem na pozici starosty. „Přesto, že
Horst Münch již nebude nadále starostou našeho
partnerského města si troufám říci, že naše přátelství a dobré vztahy nejen s Moravskou Tře-

bovou, ale především s lidmi, bude pokračovat.
Za šest let trvání tohoto partnerství jsme si stihli
vyměnit mnoho zkušeností a věřím, že tomu tak
bude i nadále,“ uvádí starosta města Miloš Izák.
Horst Münch také navštívil osobně Moravskou
Třebovou na konci července. V přátelské atmosféře zde strávil dva dny za doprovodu vedení
města.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Opět upozornění na výměnu řidičských průkazů

„Knížecí louka
jinak“

V měsíci květnu tohoto roku byly novelou zákona změněny lhůty pro povinné výměny řidičských
průkazů. Lhůty pro výměnu zbývajících starých
vzorů řidičských průkazů jsou nyní stanoveny takto:

Zveme všechny občany k projednání
investičního záměru s názvem Volnočasový areál Knížecí louka. Jde o vybudování tolik požadované a zatím chybějící In-line stezky a zázemí – dětského
koutku a občerstvení. Studii naleznete na
webových stránkách města http://www.
mtrebova.cz/rozvoj/projekty-mesta. Studii můžete také shlédnout v prostorách
radnice na náměstí TGM v přízemí.
Jednání proběhne dne 17. srpna od
16.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

ŘP vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
- povinnost vyměnit do 31. prosince 2010

průkazu, zkontrolujte datum jeho vydání a podejte
žádost o výměnu. K výměně ŘP je pouze potřeba dostavit se na odbor dopravy městského úřadu
s platným průkazem totožnosti, starým řidičským
průkazem, jednou fotografií a u přepážky vypsat
Žádost o výměnu ŘP.
Odbor dopravy MěÚ

ŘP vydané v období
od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2002
- povinnost vyměnit do 31. prosince
2012
ŘP vydané v období
od 1. ledna 2003 do
30. dubna 2004
- povinnost vyměnit do 31. prosince
2013
Povinná výměna se
vztahuje na řidičský
průkaz viz obrázek.
Pokud jste držitelem
uvedeného řidičského

Pavel Brettschneider,
místostarosta a politik Zdravého města
Lišková Ludmila,
koordinátorka Zdravého města

Výsledky měření spokojenosti občanů s prací MěÚ Moravská Třebová
1. měření
26.6.2006

2. měření
3. měření
28.6.2006 12.10.2006

4. měření
10.4.2007

5. měření
27.6.2007

6. měření
29.9.2008

7. měření
24.6.2009

8. měření
28.6.2010

9. měření
22.6.2011

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

průměrná
známka

odbor finanční

2.57

2.00

2.00

1.00

2.09

2.66

1.20

0.00

2.00

odbor školství a kultury

0.00

1.33

2.50

1.00

1.50

1.50

1.83

0.00

0.00

odbor Obecní živnostenský úřad

2.00

1.50

1.00

1.00

2.16

2.00

1.50

1.25

1.66

odbor kancelář starosty a tajemníka

1.11

1.00

1.30

2.25

1.80

2.00

1.20

2.00

2.20

odbor majetku města a komunálního
hospodářství

2.33

3.00

3.00

2.50

2.12

1.66

1.50

1.00

2.16

odbor investičního a regionálního rozvoje

2.50

5.00

1.50

1.00

1.50

0.00

1.75

0.00

0.00

odbor vnitřních věcí

1.34

1.23

1.50

1.41

1.37

1.37

1.45

1.80

1.47

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1.73

2.00

2.37

1.42

2.10

1.42

1.50

2.00

2.45

odbor dopravy

1.40

1.33

1.50

1.86

1.41

1.57

1.68

1.58

1.45

odbor výstavby a územního plánování

1.90

1.11

1.43

2.33

3.00

2.00

1.50

2.33

2.33

odbor životního prostředí

1.00

1.00

1.71

1.00

1.20

2.00

1.00

Odbor

2.75

2.29

tajemník

2.00

2.72

manažer ekonomického rozvoje

0.00

0.00

odbor rozvoje města
Průměrná známka úřad

2.00
1.59

Občané hodnotili známkou 1 - 5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší)

1.73

1.59

1.67

1.68

1.62

1.41

1.90

1.89

Zpracovala: Dagmar Navrátilová

S R P E N 2 0 11

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

strana 3

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

Projekt Kanalizace – aktuálně
UDÁNKY
V měsíci červenci 2011 byla dokončena stoka D6 tj.
od č. p. 41 podél garáží v celkové délce 140 m včetně odbočky pro ZD Kunčina. Dále se bude pokračovat na stoce D5 ulice J. K. Tyla (od mostu u hospoOPERAČNÍ PROGRAM
dy) směrem k dětskému domovu.
Ž I bude
V O T dokončena
N Í P R O S Tvýše
Ř E Duvedená
Í
V měsíci srpnu 2011
stoka na ulici J. K. Tyla a následovně pod celkovou
uzavírkou komunikace budou prováděny odbočky
této stoky k jednotlivým nemovitostem.
V úseku od ŠE 01 (křižovatka ul. Lanškrounské
a ul. Nádržní) až ŠD 10 (tréninkové hřiště) jsou práce pozastaveny z důvodu vyskytující se špatné geoOPERAČNÍ PROGRAM
logie podloží (jedná se o výskyt nadměrně hladiny
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
spodní vody a zvodnělé
písky). Momentálně spo-

lečně s generálním projektantem a správcem stavby
hledáme nejvhodnější způsob řešení této kolize.

Vedení Moravské
Třebové ve městě Rehau

dokončení ze strany 1
Pan starosta Abraham se nám věnoval celé
SUŠICE
V měsíci červenci 2011 byla zahájena výstavba kaodpoledne, doprovázeli jsme ho v čele
EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,
nalizace v městské části Sušice od ŠE 6 na stoce „E“
slavnostního průvodu městem a společně
fond pro regionální
na které se Evropský
bude pokračovat
i v měsícirozvoj
srpnu. vzduch a přírodu
jsme povečeřeli. Velmi zajímavá diskuze
se týkala historie, ale zejména současnosti
BORŠOV
města a spolupráce města se společností
Dne 30. června bylo uspořádáno setkání s obyvateli
Rehau. Druhý den jsme celý strávili ve
Boršova v místním kulturním domě. Zde jim byly
společnosti Rehau, kde nás na ředitelství
předány veškeré informace týkající se průběhu výpřivítal a základní prezentaci provedl pan
stavby kanalizace v této části města.
EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,
Helmut Ansorge. V rámci jeho prezentace
Fond soudržnosti
a přírodu
jsme byli seznámeni i s rozvojovými záDaniela Blahová,vzduch
tisková
mluvčí
měry společnosti Rehau v našem regionu.
Projekt Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek Sušic a Boršova a modernizace ČOV je z 75 %
Konkrétně se jedná o nový výrobní závod
hrazen z fondu EU a SFŽP Státního fondu životního prostředí. Z 25 % je pokryt z vlastních zdrojů zadav Jevíčku, ve kterém by mělo v krátké
vatele města Moravská Třebová.
době vzniknout cca 200 pracovních míst.
Dále se jedná o záměr technologického
OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,
centra Rehau, ve kterém je plánováno zaŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Fond soudržnosti
vzduch a přírodu
městnání pro cca 20 specialistů. Deklarovali jsme vysoký zájem o to, aby technologické centrum, jako jedno ze tří center
Rehau ve světě, bylo v Moravské Třebové. Pan Ansorge přislíbil, že v srpnu přijede do Moravské Třebové a budeme o tom
Jako u každé velké stavby i při projektu Kanalizace
jednat. Dále jsme absolvovali exkurzi do
Bez nějaké informace překopali silnici vedouse setkáváme s hlukem, prachem a dalšími nepřící ke garážím a občané si nemohli vyjet s auty
jemnostmi, které ke stavění jednoduše patří. Na radzávodu na výrobu nábytkářských komz garáže.
nici se obracejí občané se stížnostmi či připomínponent a do školicího centra, které slouží
Informovanost občanů probíhá odsouhlaseným
kami na průběh této největší investiční akce města.
především pro odbornou přípravu nových
způsobem a tedy pomocí informačních letáků.
Vaše připomínky jsme předali hlavnímu stavbyvepracovníků. V průběhu naší návštěvy
Mohlo se sice stát, že se naše informace ke všem
doucímu zhotovitelské firmy Hochtief CZ Ing. Tov Rehau jsme měli možnost poznat využivatelům nedostala, nicméně já osobně jsem
máši Frydrychovi, který je zodpověděl takto:
sokou úroveň firemní kultury této společměl týden před zahájením tohoto úseku telefonát
nosti a vážíme si toho, že taková vyspělá
od občana, který se právě na toto po obdržení letáProč došlo k rozrytí krásného asfaltového povrspolečnost je v našem městě a bude invesku informoval, ptal se na jak dlouho, kdy přesně,
chu od stadionu do poloviny Udánek a v tomto
tovat do dalšího rozvoje výroby v našem
jaký budeme mít postup atd…
úseku se nyní vůbec nepracuje?
regionu.
Neprovádělo se „rozrytí krásného“ asfaltového
Neustálým převážením vytěženého materiálu
povrchu, nýbrž naprosto běžné frézování krytu
Václav Mačát, místostarosta města
se šíří prach a hluk i o víkendu. Naše práce jsou
silniční frézou k tomu určenou a práce jsou přeruv Udánkách naplánovány na sedmi denní turnusy,
šeny do doby odsouhlasení navrženého technolotakže vždy budeme pracovat i o víkendu a vytěžegickému postupu a s tím spojených víceprací z důná zemina se bude vždy odvážet na skládku z důvodu obtížných hydrogeologických podmínek.
vodu její nevhodnosti ke zpětnému zásypu a rýha
Prosíme, opravte si v Inforočence Moravská
se zasypává dováženým kamenivem frakce 0-63.
Došlo k přerušení vodovodu, tekla nepitná reTřebová 2011 ordinační hodiny:
Nic se nepřeváží bezdůvodně.
zavá voda nejen z kohoutku, ale i do praček.
V této souvislosti došlo k sesuvu stěny výkopu
MUDr. Marossy A.
I nadále se budeme snažit o co nejlepší informovau stadionu a též k utržení vodovodního řadu.
Praktický lékař, tel.: 461 352 444
nost občanů a o co nejmenší možnou zátěž, kterou
Bohužel i tyto věci se stávají, nicméně jsme nePo
12:30–15:30 hod.
by jim realizace projektu Kanalizace mohla přichali tento vodovod okamžitě opravit provozovaÚt, Čt, Pá
7:00–12:00 hod.
nést.
telem VHOS. Za kvalitu vody ve stávajícím řadu
St
13:00–18:00 hod.
po jeho opětovném spuštění, kdy nárazovým tlaDaniela Blahová, tisková mluvčí
kem dochází k uvolňování rzi nejsme odpovědní.

Projekt Kanalizace – dotazy a odpovědi

Tisková oprava

Moravskotřebovačka pojmenovala evropský dotační program
Marcela Endlová, učitelka na Vojenské střední
škole v Moravské Třebové, zvítězila v evropské
soutěži You name it. Tato soutěž byla zaměřena
na nalezení nového jména pro budoucí program
financování evropského výzkumu a inovací. Jméno Horizont 2020 bylo předloženo k veřejné volbě
prostřednictvím internetu a oznámeno jako vítězné na konci června.
„Rámcové programy pro výzkum a technický
rozvoj se v Evropě osvědčily a nadále pomáhají
hospodářskému růstu, zaměstnanosti a zlepšování
kvality života. Nový program pro výzkum a ino-

vace však přináší nový náboj a zahajuje novou
etapu, a proto je třeba i nový název. Potřebujeme
oslovit zúčastněné strany a veřejnost a pozvednout politický i mediální obraz naší práce, abychom přilákali více účastníků a zlepšili výsledky.
Chceme dát novému programu jasnou tvář, která
by odrážela, k čemu opravdu slouží. Nechceme,
aby byl jen dalším z řady podobných rámcových
programů,“ uvedla evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová.
Společně s Marcelou Endlovou navrhla tento název i Beata Zyngier, učitelka z Polska. Obě výher-

kyně jsou pozvány do Bruselu v prosinci tohoto
roku na konferenci Europin Innovation Convention. Zde budou mít možnost se osobně setkat
s paní komisařkou a dalšími vůdčími osobnostmi
z oblasti politiky, vědy a obchodu. „Tento úspěch
nás velice těší. Díky paní Endlové se tak podařilo
zviditelnit Moravskou Třebovou i vojenskou školu
i za našimi hranicemi,“ dodal k vítězství starosta
města Miloš Izák.
Daniela Blahová, tisková mluvčí
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K problematice údržby a kácení dřevin rostoucích mimo les
v katastrálním území Moravská Třebová a Boršov
Dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků pozemků,
na nichž předmětné dřeviny rostou. O majetek
města, tedy i dřeviny, je povinen se starat odbor majetku města a komunálního hospodářství,
který tuto záležitost zajišťuje prostřednictvím
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.,
které zaměstnávají pracovníky s odpovídající
kvalifikací. Zásahy na zeleni jsou konzultovány a povolovány stejně jako u ostatních vlastníků odborem životního prostředí, orgánem
ochrany přírody a krajiny. V roce 2010 vynaložily Technické služby Moravská Třebová na
údržbu a kácení dřevin v majetku města částku 200 tis. Kč. V kompetenci odboru životního
prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny, je

Poděkování
Využívám Moravskotřebovského zpravodaje, abych poděkoval všem, kteří mě navrhli do užšího výběru na Osobnost roku
za dlouholeté působení ve Stavebním bytovém družstvu Moravská Třebová. Byl jsem
jedním z osmi obyvatel Moravské Třebové, kteří se v roce 1960 rozhodli založit
družstvo k výstavbě bytů. Osobně jsem
byl účastníkem výstavby prvního družstevního domu na ulici Dr. Janského 2 a/b.
Následně jsem byl zvolen do funkce předsedy SBD. Za dobu své stavební činnosti
do roku 1993 předalo družstvo do užívání
1362 bytů v Moravské Třebové, Jevíčku
a Jaroměřicích, z toho 1200 bytů v Mor.
Třebové v 64 domech v těchto ulicích: Dr.
Janského, Tovární, Zahradnická, Sluneční,
K. Čapka, Bezručova, Pod Hamry, Dukelská, Lázeňská, B. Němcové, Nové Sady,
Svitavská, Jiráskova, Západní, Nerudova, Alšova, Holandská, Sportovní, Sušice.
V těchto domech bydlí téměř třetina obyvatel města. Družstevní domy výrazně změnily tvář města a bez nich si již nedovedeme
Mor. Třebovou představit. Ocenění však
patří i všem, kteří se na tomto úspěchu se
mnou podíleli. Byli to stavební technici,
kteří stavby připravovali, řídili a předávali, vstřícné jednání pracovníků radnice,
zejména pracovníků stavebního úřadu při
přidělování pozemků. Dále stovkám členů-účastníků svépomocné výstavby, kteří
ve svém volném čase odpracovali tisíce
hodin na stavbách domů i základní technické vybavenosti a také všem pracovníkům,
kteří pracovali ve správě a řízení družstva.
Ti všichni přispěli k zajištění jedné z nejdůležitějších potřeb občanů, kterou bydlení
zajisté je.
Josef Jílek

pak povolování kácení dřevin rostoucích mimo
les v katastru města Moravská Třebová a Boršova. Současně se však podílí i na plnění úkolů v oblasti samostatné působnosti, zahrnující
sledování stavu dřevin, péči o stávající zeleň,
nové výsadby atd. V současné době je stěžejním
úkolem naplňování koncepce péče o stromovou
zeleň ošetření prakticky všech lipových alejí ve
městě a dřevin v areálu hřbitova, za poskytnutí podpory a spolufinancování projektu v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Do poloviny roku 2013 by měla být tak ošetřena nejhodnotnější zeleň ve městě (453 ks vzrostlých
stromů) a to ve 12 lokalitách. Na tuto akci bude
poskytnuta dotace o celkové výši cca 2,4 mil.
Kč. V I. polovině letošního roku byla provedena
plánovaná opatření na dřevinách v ul. Dukelské
a části ul. Jevíčské, do konce roku bude dále dokončena ul. Jevíčská, Kořístkova alej a stromy
u parkoviště pod zámkem. V roce 2012 přijdou
postupně na řadu alej ke hřbitovu, hřbitov, ul.
Dvorní a ul. Brněnská. Akce by měla být ukončena v polovině roku 2013 údržbou stromořadí
lip na ul. Svitavské. V rámci této akce bude odstraněno celkem 15 ks dožívajících a vysazeno
naopak celkem 61 ks nových lip. Do této akce
nemohlo být zařazeno stromořadí lip rostoucích
podél cesty do „Pekla“ z důvodu probíhajících
vlastnických změn. Odbor životního prostředí
proto v dané lokalitě provádí průběžné ošetřování lip z finančních prostředků z rozpočtu města určených na údržbu vzrostlých stromů (na
přelomu roku 2010 a 2011 bylo již ošetřeno 14
ks stromů). Ošetření stromořadí lip rostoucích
podél cesty do „Pekla“ se plánuje jen v úseku

od počátku aleje po konec oplocení areálu vojenské školy. Zbývající část stromořadí splývá
s okolními lesními porosty a jednotlivé dřeviny
budou ponechány bez zásahu na dožití. Obecně
lze konstatovat, že orgán ochrany přírody věnuje
největší pozornost dřevinám v lokalitách s větší
frekvencí pohybu obyvatel. Naopak v místech
využívaných spíše k relaxaci je snaha zachovat
staré stromy co nejdéle z důvodu ochrany přírody (vývoj chráněných druhů živočichů). Ve
správním řízení v letech 2006–2010 bylo povoleno odborem životního prostředí, orgánem
ochrany přírody a krajiny, pokácení celkem 493
ks stromů a 7790 m² keřů. Náhradní výsadba
pak činila 190 ks stromů a 1370 m² keřů. Problémem realizace nových výsadeb je zejména
nedostatek vhodných míst k výsadbě stromové zeleně. Na základě výše uvedené statistiky
nelze akceptovat názor značné části občanů,
že orgán ochrany přírody, požadavky na kácení dřevin povětšinou zamítá. Odbor životního
prostředí Městského úřadu Moravská Třebová
disponuje každoročně částkou ve výši 100 až
150 tisíc korun (z rozpočtu města) na operativní řešení nebezpečných nebo havarijních situací
souvisejících s dřevinami. Z těchto finančních
prostředků jsou hrazeny i soudně znalecké posudky, pokud si to složitost případu vyžaduje.
Při řešení nebezpečných situací a výběru dřevin
pro realizaci potřebných opatření úzce spolupracuje odbor životního prostředí s pracovníky
technických služeb.
Odbor životního prostředí

Vlaky s potisky Moravské Třebové
Pardubický kraj ve spolupráci s Českými drahami
představil unikátní projekt, který má zatraktivnit
cestování po železnici a zároveň podpořit rozvoj
cestovního ruchu. Nově získané nízkopodlažní vlakové soupravy totiž dostanou moderní tvář
– budou celoplošně polepeny motivy z regionu.
Pardubický kraj je v České republice prvním regionem, který se rozhodl jít touto cestou propagace. Po regionálních tratích v Pardubickém kraji
budou jezdit barevné moderní vlakové soupravy
polepené motivy inspirovanými historií a krásami
Pardubického kraje. „Inspiroval jsem se v zahraničí, kde polepené vlaky jezdí v turistických regi-

onech a jsou atrakcí, která láká nejenom turisty,
ale i běžné cestující. Moderní a barevné vlaky zvyšují prestiž regionu a zcela určitě tak napomáhají i rozvoji cestovního ruchu,“ vysvětlil iniciátor
projektu, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Moravská Třebová se dočká dvou potisků.
Jedna vlaková souprava ponese jméno Renesance
a bude na ní vyobrazen náš zámek. Druhá vlaková
souprava je věnována věhlasné mumii princezny
Hereret z moravskotřebovského muzea.
Daniela Blahová, tisková mluvčí
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Statistika

Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo
k 30. 6. 2011 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10 676 občanů ČR
a 110 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 6. 2011 na
trvalém pobytu 10 786 občanů. Za
měsíc červen se v Moravské Třebové
narodily 4 děti, zemřelo 11 občanů,
přistěhovalo 11 obyvatel a odstěhovalo se 26 osob.

Informace pro majitele psů
V případě zatoulání nebo ztráty vašeho čtyřnohého mazlíčka, prosím kontaktujte v co
možná nejkratším termínu Městskou policii Mor. Třebová na telefonním čísle 604 611 973
nebo 461 312 436. V mnoha případech se stává, že se majitelé na městskou policii obrátí
v době, kdy již byl pes převezen a předán do smluvního útulku Zelené Vendolí a náklady
spojené s navrácením psa se tak zbytečně navyšují. Samozřejmě je nutné kalkulovat nejen s vlastní cestou, ale i s náklady na odchyt, třídenním pobytem psa v zařízení městské
policie, jeho následným převozem do útulku a veterinární péčí, která je součástí umístění
takového psa v uvedeném útulku. Nesmím opomenout ani každodenní náklady spojené
s umístěním psa v takovém zařízení.
Bezdomovci
Ulice s ležícím podnapilým bezdomovcem, třeba i uprostřed vozovky nebo chodníku, mnohdy i
hlavou dolů z kopce, dokonce i s otištěnou kanálovou mříží na tváři alkoholem unaveného spáče,
dnes nejsou ničím výjimečným. Z dlouhodobého
hlediska takových případů přibývá. Někdy i několikrát v průběhu 24 hodin vyjíždějí strážníci
k případům, kdy prostě bezdomovci pod neúnosnou tíhou zkonzumovaných alkoholických nápojů upadne tělo, a jestli se tak stane třeba uprostřed
křižovatky nebo na trávníku v parku, již dotyčný neřeší. Jinak tomu nebylo ani dne 16. 7. 2011
po 20 hodině, kdy bylo hlídce městské policie
oznámeno, že na ulici Svitavské na chodníku leží
zraněný muž krvácející z hlavy. Strážníci přispěchali na místo, kde samozřejmě nalezli dalšího
z řady pravidelných zákazníků. Značně krvácející zranění na hlavě, které si L. V. přivodil pádem
na tvrdou dlažbu chodníku, však zapříčinilo jeho
převoz do nemocnice ve Svitavách. Je zvláštní,
jakou pozornost a péči si tito lidé dokáží vynutit.

Hořící kontejnery
Zapalovat plastové kontejnery s papírovým odpadem se v současné době stává moderním sportem. Nesčetně hořících kontejnerů se díky všímavým občanům a strážníkům podařilo zachránit,

ale také jich mnoho shořelo. Již několikátý hasící
přístroj pořízený do služebního vozidla městské
policie a bezpočet výjezdů hasičů o tom vypovídá. Dne 14. 7. byli na místě nahlášeného hořícího kontejneru na ulici Svitavské první hasiči. O
týden dříve se podařilo jeden kontejner zachránit
hlídce městské policie, když jej hořící spatřili při
prováděné kontrolní činnosti u autobusového nádraží. Včasným zásahem se podařilo oheň uhasit.
Další kontejner se podařilo zachránit tím, že byl
odtažen od hořícího sousedního. Naštěstí díky
včasným zásahům policistů a hasičů nebyl doposud nikdo zraněn, požár se nerozšířil a nezpůsobil tak škody dosahující cifry s minimálně šesti
nulami za první číslicí.

Nebezpečné letní bouřky
Desítky polámaných větví po noční bouřce ze soboty 9. 7. na neděli 10. 7. odklízeli strážníci ze
silnic, a to zejména na ulici Svitavské a Piaristické, kde dokonce pádem jedné z větví bylo poškozeno zrcadlo sloužící řidičům pro lepší orientaci
v nepřehledné zatáčce nad starým mlýnem. Ulice
byly doslova zasypány popadanými větvemi a jejich průjezdnost byla téměř nemožná. Vzhledem
k hrozícímu nebezpečí v podobě vysokých škod
na majetku v důsledku dopravní nehody, která
mohla díky takové situaci nastat, strážníci ne-

čekali na příjezd pracovníků technických služeb
města a správy a údržby silnic a popadané větve
z komunikací odstranili. Možná se tak předešlo
zbytečným nepříjemnostem nebo snad i případnému zranění.

A opět bezdomovci
Jaké kratochvíle si dokáží vymyslet bezdomovci? Jejich fantazie opravdu mnohdy zaráží. Téměř nahou ženu, denně popíjející alkohol s těmito jedinci, nalezli dne 6. 7. po 22 hod. strážníci
městské policie na ulici Komenského. Kymácející se dobře známá postava bez spodního prádla,
pouze v triku, které dosahovalo sotva úrovně stehen, rozevláté vlasy česané minimálně několik
dní pouze čerstvým větrem a bosé nohy odírajíc
se o drsnou dlažbu chodníku, zaujaly strážníky
vykonávající hlídkovou činnost na první pohled.
Představitelé zákona okamžitě reagovali a zabránili dalšímu vzbuzování veřejného pohoršení.
Strážníci dokonce obstarali této ženě vše, co člověk běžně jako oděv užívá, a když se po dlouhých minutách podařilo ze rtů podnapilé ženy
odečíst co se vlastně stalo a kdo jí toto způsobil,
začali pátrat po dvou známých postavičkách. Nakonec se zjistilo, že snaha o špatný žert a alkohol,
dovedly tuto ženu až na uvedenou ulici.
Karel Bláha, velitel městské policie

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

Tel.: 461 312 436, GSM: 605 255 351, 604 611 973, e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz
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Do Švédska na kole na skautské Jamboree
Jamboree je největší skautské setkání pořádané na
mezinárodní úrovni. Koná se každé čtyři roky. Letos ve švédském Rinkaby. Každý stát nominuje ty
nejvhodnější kandidáty ze své země, aby je na tomto
setkání reprezentovali. Poprvé v historii se Jamboree
účastní i skauti z Moravské Třebové. Josef Jílek zvaný Žilet je součástí přípravného týmu, který pomáhá
stavět obří stanové město. Adéla Skoupá bude pomáhat s organizací a odjela do Švédska na konci července. Jelikož jsme organizací neziskovou a nepodařilo
se sehnat prostředky na celé pokrytí nákladů, rozhodl
se Žilet vyrazit do Švédska na kole.
Žilete na Jamboree jsi dorazil jako první z českého kontingentu. Jaká byla tvoje cesta na kole?
Pro kolo jsem se rozhodl především z toho
důvodu, že se mi nechtělo utrácet za cestu,
když jsem navíc věděl, že to na kole a vlakem za pár dní zvládnu. Tak tedy, rozhodl
jsem se a dostatečně naplánoval, že pojedu přes Polsko a Německo na kole. Myslel
jsem si, že vyrazím ve středu ráno, ale dostavila se bolest zubu a ranní návštěva zubařky byla nevyhnutelná a přípravy na odjezd se protáhly až do pozdního odpoledne.
Vyrazil jsem kolem páté s naplánovaným
přespáním u známých v malé vesničce asi
30 km severně od Moravské Třebové. Ve
čtvrtek ráno jsem plný sil vyjel do polské
Olawy, asi 160 km vzdálené, kam jsem večer kolem osmé dorazil. Počkal jsem do 11
večer na vlak do Štětína a v pátek ráno o půl šesté
jsem vystoupil ve Štětíně. Celé dopoledne jsem strávil koupáním v jezeře a po obědě jsem pokračoval
v cestě přes německé hranice do Pasewalku, kde
jsem našel místo pro svůj stan u jedné paní na zahradě. V sobotu ráno jsem jel po cyklostezce do Anklamu, ale po cestě jsem se několikrát ztratil, jel jsem
totiž celou cestu bez mapy, což značně zhatilo moje
plány a odlehčilo moji peněženku o 400 Kč za vlak
z Anklamu do Stralsundu, kam jsem dorazil v podve-

čer. Měl jsem málo času, tak jsem ještě za světla ujel
několik desítek kilometrů směrem k cíli. Přespal jsem
u Bergenu a v neděli ráno jsem tajně doufal, že večer
budu v Rinkaby. Po několika kilometrech cesty jsem
ovšem začal prudce zpomalovat a objevil jsem v zadním plášti několikacentimetrový kus drátu. Zalepení
duše trvalo chvilku a v poledne jsem byl v přístavu
Sassnitz, odkud mi za půl hodiny jel trajekt do Trelleborgu, kam jsme dorazili po páté hodině odpoledne.
Neměl jsem času nazbyt a tak jsem se hecnul, že do
večera budu ve 120 kilometrů vzdáleném Rinkaby.

osobních aut. Sklad materiálu je stan velký jako hala,
odhadem 20x50 metrů a další takové se staví, jeden
z nich bude jídelna. Každý den nám projdou rukama
stovky kilogramů železných nebo hliníkových trubek
a stanových plachet včetně všeho, co ke stavbě stanu
patří, jako šrouby, lana a upevňovací hřeby.
Rinkaby je od ČR docela dost severně, nesužuje
vás tam zima?
Posledních 14 dní nás sužuje na Švédsko nevídané
teplo okolo 25 stupňů s jasnou oblohou. My jsme
na to celkem zvyklí, ale pro Švédy to jsou
tropy.
Podíval jsi se už i mimo tábořiště?
Mimo tábořiště jsem ještě nebyl, není na
to čas. Jenom jsem byl běhat po rozlehlých pláních budoucího Jamboree a je to
mazec, ten prostor je opravdu neuvěřitelně velký.

A ve 23:55 jsem dosáhl cíle. Toť k mé cestě, kterou
jsem absolvoval na svém oblíbeném horském kole
Merida Kalahari 570 obtěžkaném dvěma brašnami
a velkým batohem se zhruba 20 kilogramy nákladu,
mezi kterým byl i litr slivovice, ale pssst.
Jak vlastně probíhá příprava a stavba tak velké
akce?
Příprava Jamboree probíhá za pomoci těžké mechanizace včetně jeřábů, kamionů, nakladačů a několika

První světové skautské Jamboree proběhlo roku 1920 ve Spojeném království. Od
té doby proběhlo celkem 21 celosvětových Jamboree v různých zemích světa.
Hlavním smyslem Jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků
a náboženství, a je to velká příležitost pro
skauty jak poznat spoustu nových přátel,
mnohdy na celý život. Zároveň skauti
ukazují celému světu to, co už chtěl zakladatel Baden - Powell: přátelství všech lidí bez
rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.
Čeští skauti se prezentují kromě tradičních jídel,
řemesel a tanců také podsadovými stany, které vymysleli na začátku 20. století čeští skauti. Jde o stany s dřevěnou základnou a dvěma postelemi, které
způsobují opravdovou zvědavost mezi ostatními
skauty z celého světa.
Daniela Blahová, Skauti Moravská Třebová

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím
V Moravskotřebovském zpravodaji byl před nedávným časem publikován rozhovor s Danielem Luptonem, rodilým mluvčím ze státu Wisconsin (USA),
který po uplynulý školní rok pravidelně konverzoval
se studenty ISŠ Moravská Třebová. Autorka článku
se tentokrát rozhodla zhodnotit uplynulý školní rok
za pomocí jednoho ze studentů školy, a to jmenovitě
Tomáše Marvana, který studuje obor Sociální péče
- sociálněsprávní činnost (v příštím šk. roce obor nahrazuje Administrativa v sociálních službách).
Tomáši, můžeš nejprve shrnout kolik hodin jazyka máte v rámci týdenního rozvrhu a jakým způsobem obvykle pracujete?
„Naše dotace hodin anglického jazyka je ve druhém
ročníku čtyřhodinová. Práce v hodinách se skládá
především z konverzace, učení se porozumění anglickému textu, poslechu a slohu v učebnici Maturita
Solutions, se kterou jsem nadmíru spokojen.“
Liší se způsob práce od práce na základním stupni vzdělávání?
„Liší se hlavně tím, že na střední škole se už od začátku připravujeme na to, že z jazyka budeme maturovat.
To by naprosto mělo změnit přístup nás i pedagogů.
Na základní škole to bylo především o seznamování se s jazykem. Na střední se už snažíme angličtinu
zmáknout.“
Jak bys zhodnotil možnost komunikovat v cizím
jazyce s rodilým mluvčím, který navíc přináší
spoustu informací o své zemi a kultuře? Můžeš
zavzpomínat, které téma tě nejvíce zaujalo?
„Myslím si, že je to skvělá možnost pro zlepšení naší
angličtiny. Dále je to pro mne velice cenná zkušenost
v kontextu společenském. Každá zem, jiný mrav, jiná

kultura a jinačí přístup k životu. Nejvíce mě zaujala
hodina věnovaná Facebooku. Dan ji měl velice chytře připravenou a konverzace byla vskutku bohatá.“
Jak víme, většina našich studentů cítí ostych v komunikaci s rodilým mluvčím, možná jistou roli
hraje také věk účastníků hovoru, zda jde o vrstevníky atp. Činilo ti potíže s Danielem rozmlouvat?
„Moje role byla jiná v tom, že jsem se s Danem Luptonem nesetkal v hodinách poprvé. Byl mi znám již
z dvou English campů, kterých jsem se zúčastnil.
Takže pro mě nebyl problém se s ním dorozumívat,
i když někdy tak nějak „rukama, nohama“, určitě
i kvůli jeho přístupu k mladým lidem a bezprostřednosti. Chápu, že spolužáci cítí ostych, ale věřím, že
z nich časem opadne a uvědomí si, že komunikace
přímo s rodilým mluvčím je ta
nejlepší alternativa jak si můžou angličtinu zlepšit“.
Jakou představu máš o ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka - ta má být
založená především na komunikaci mezi zkoušejícím
a studentem.
„Myslím si, že bude hodně záležet na znalosti slovíček, ale
také na praktických komunikačních dovednostech, které
máme možnost získat právě
v hodinách s p. Luptonem. Slovíčka jsou samozřejmě důležitá, pokud je ale neumíme poskládat do věty, je to marné.“

Myslíš si, že po složení maturitní zkoušky budeš
moci anglický jazyk ve svém oboru dále uplatnit
- jak víme, část ústní zkoušky z cizího jazyka na
naší škole je oborová, s tématy jako Sociální služby, podpora a zabezpečení, Závislosti nebo Nezaměstnanost – během školního roku mají naši studenti možnost vyjíždět na stáže do zahraničí.
„Pravděpodobně ano. Záležet bude samozřejmě na
konkrétním postu, je ale dobře že i odbornou angličtinou nás škola vybavuje a možnost vycestovat do
zahraničí v rámci oboru je k nezaplacení.“
Tomáši, děkuji za rozhovor a v novém školním roce
přeji hodně studijních úspěchů nejen v cizím jazyce.
Hana Konečná, ISŠ Mor. Třebová
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: Předprodej v červenci a srpnu: vždy 1 hodinu před začátkem představení. Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo telefonické domluvy. Vstupenky si můžete

rezervovat na tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich příjmu. Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném měsíci,
pokud tento den nevychází na víkend či státní svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, i v tomto případě platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do prodeje.

Městské kino
V měsíci srpnu kino
nepromítá.

Kulturní centrum
Každý ro(c)k na zámku

6. 8. 2011, 17:00 hod, zámecké nádvoří,
vstupné: 20 Kč
Čtvrtý ročník přehlídky regionálních rockových
kapel.

Program:
17:00 Last Time - MT (power rock)
18:15 Ten Sticks - Brno
19:30 Silent Hill - Kunštát
20:45 Dissidents
22:00 Barbar Punk
Změna programu vyhrazena!

Kejkle a kratochvíle
27. 8. 2011

Tradiční středověký festival plný lidového veselí,
dobových řemesel, kejklířů, šermířů a trubadúrů
s ukázkami rytířských soubojů.
Mimo klasického občerstvení pak ochutnají
návštěvníci placky s povidlím, česnekem či
klobásou, zelňáky a boží milosti ve středověké
krčmě. Návštěvníky čekají také stánky s ukázkami
lidových řemesel, která si dokonce mohou sami
vyzkoušet. V ceně vstupenky je také prohlídka
zámeckých expozic.

Jak se žije na venkově nebo
Barevná planeta
13:00–22:00 hod, zámek, vstupné: 50/30
Kč, děti v doprovodu dospělých zdarma.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ
ČADÍKŮ
29. 8.–1. 9. 2011, náměstí T. G. Masaryka,
Moravská Třebová, 21:00 hodin

Největší z Čechů

film Roberta Sedláčka (komedie, 95 min)

Román pro muže
film Tomáše Bařiny,
podle scénáře Michala Viewegha
(komedie/drama, 95 min)

Tacho

film Mirjam Landové
(akční komedie, 102 min)

Kawasakiho růže
film režiséra Jana Hřebejka
(drama, 95 min)
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20. 8. 2011 – Noční prohlídky
zámeckých expozic
Středověká mučírna
začátky prohlídek ve 21:00, 22:00 a 23:00 hodin

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
začátky prohlídek ve 21:30 a 22:30 hodin
Prohlídky si můžete dopředu objednat na: www.zamekmoravskatrebova.cz

Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálá expozice

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
tel.: 731 151 784
Otevřeno: duben–říjen út–ne 10:00–16:00 hod., po zavřeno
poslední prohlídka: 15:30 hod.

Sušická
pouť
20. a 21. srpna 2011
• V sobotu od 20:00 hod. pouťová zábava,
na hřišti v Moravské Třebové – Sušicích
k tanci a poslechu hraje hudba
Rytmus Líšnice
bohatá tombola
• V neděli stánkový prodej,
po oba dva dny atrakce, občerstvení, dobrá
zábava.
Srdečně zvou pořadatelé „hasiči“

Stálá expozice

Výstavy

v rámci 12. ročníku Fotofestivalu M. Třebová
Výstavní sály: Libuše Jarcovjáková
Jaroslav Kučera
Dvorana:

Zámek
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František Heusler
Fotoklub Hazard Images (Rusko)
Fotoklub F99 Ústí nad Labem

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

Salon Eliott
V Moravské Třebové bylo nově otevřeno
centrum služeb péče o tělo. Jedná se o salon, ve
kterém se nacházejí služby: kadeřnictví dámské,
kadeřnictví pánské, pedikúra, manikúra,
kosmetika a masáže.
Toto centrum má jméno Salon Eliott a nachází
se na ul. Josefské 27 (v prvním patře objektu
prádelny), tel: 777 003 609.

Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská
Třebová vás tímto zve na neformální setkání
u příležitosti pozorování meteorického roje
„Perseidy“, též zvaného „Slzy svatého Vavřince“:

aneb romantika
pod letní oblohou
(zdroj fotografie: NASA APOD )
Program: povídání o meteorických rojích, okukování oblohy a počítání, pozorování
dalších vesmírných objektů pomocí astronomických dalekohledů. Letos nás ovšem bude
výrazně rušit úplňkový Měsíc.
Kdy a kde: 12. 8. 2010 cca od 21:00 hod. na louce u hvězdárny (maximum bylo vypočítáno
na 13. 8. 2011 brzy ráno).
Co potřebujete: teplé oblečení,
karimatku a přikrývku nebo
spacák (vleže se pozoruje
pohodlněji a po půlnoci už bývá
chladněji), svačinu. Teplý čaj za
symbolický poplatek zajištěn.
Poznámka: je možné domluvit
se s námi i na pozorování 11.
a 13. 8. 2011.
Další informace na webu HBT:
http://www.hvezdarna-mt.cz/.
Vstupné dobrovolné.

Amundsen Dance Party

6.8. s Dj’s Company

Vodka Amundsen - 20 Kč, soutěže o spoustu dárků

Party – Dj Shirak
13.8. Semtex
Míchačky se Semtexem za úžasné ceny
Party s Metaxou – Dj Maty
20.8. Dance
Metaxa
- 30 Kč + zajímavé výhry k tomu
*****

VELKÁ PRÁZDNINOVÁ
27.8. PĚNOVÁ PÁRTY
S RÁDIEM HANÁ – Dj Mirek Karásek
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Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Srpen 2011

Litomyšl
Toulovcovy prázdninové pátky
Každý pátek od 18:00–19:30 hod. - Toulovcovo náměstí.
Celoprázdninový maratón pohádek a koncertů
pro děti.
Středa hudby Vám třeba
Každou středu od 19:30 hod. - přírodní parket
u Smetanova domu.
Posezení s hudbou pod vonnými lipkami.
Kinematograf bří Čadíků
10.–14. 8. 2011 po setmění - Smetanovo náměstí.
Letní orchestr mladých
19.–28. 8. 2011 - různá místa ve městě.

Svitavy
Koncert Mladých umělců
v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů
v Litomyšli.
2. 8. 2011 od 19:00 hod. - Ottendorferův dům.
Putování za historickými sídly
Zahájení projektu
28. 8. 2011 - náměstí Míru.
Řezbářský memoriál A. Petruse
28. 8.–3. 9. 2011 - Svitavský stadion.
Z pozůstatků topolů budou pod rukama řezbářů růst další nové sochy.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička
Poličské kulturní léto – letní kino (st a pá),
koncerty, divadla (pá, so, ne)

Předprodej i v Turistickém informačním centru Moravská Třebová

Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery pořádá

v sobotu 3. září 2011

Lucie Redlová - koncert
5. 8. 2011 od 20:00 hod. - Centrum B. Martinů.

2. ročník

Festival 555
19.–21. 8. 2011 - Palackého náměstí.
Tradiční letní multižánrový festival.

StaRt: pro pěší i cyklo
z Moravské třebové

Více na:
http://cs-cz.facebook.com/kulturnileto

(místní část Boskovic) – 35 km

Vysoké Mýto
Kinematograf bří Čadíků
18. 8.–21. 8. 2011 - náměstí Přemysla Otakara II.
Týden hudby
Hudební festival
22. 8. od 18:00 hod., 23.–26. 8. od 19:00 hod.
- nám. Přemysla Otakara II.

nádvoří zámku, od 7.00 do 10.00 hodin

cíl: výletiště u školy v Mladkově
Další startovací místa:
Městečko trnávka, Jevíčko,
Velké Opatovice, Knínice-Vanovice-Šebetov,
Boskovice, Brno, Kuřim, Lipůvka, Lažany,
restaurace Jižní Portál u Újezdu u Černé Hory,
Černá Hora aj. (4–41 km).
Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

KultuRní PRogRam v cíli od 13 do 17 hodin, občerstvení zajištěno.
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Více na www.boskovice.cz/kct/index.htm nebo www.zrcadlo.net • info: tel. 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO v Moravské Třebové
ve spolupráci se
Zdravým městem Moravská Třebová

pro rok 2011
vyhlašuje již tradiční soutěž

Rozkvetlé město
Hodnoceny budou nejpestřejší, nejzajímavější květinové výzdoby
na balkónech, oknech a v předzahrádkách.
Smyslem soutěže je rozkvetlé město z venkovního pohledu,
tedy pokud se vžijeme do role návštěvníka, tak jak by se město
Moravská Třebová líbilo z hlediska pestrosti, barevnosti předzahrádek
nebo bohatosti zeleně na oknech, balkónech, v okolí firem ....
Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1 – 2 fotografií
se jménem a adresou elektronickou cestou na e-mail
lliskova@mtrebova.cz nebo nahlášením svého jména
a adresy na telefonní číslo 461 353 105.
Fotografie jsou poté zajišťovány organizátory soutěže.
Uzávěrka soutěže je 11. srpna 2011.

ZUMBA
Párty pod širým nebem v různých barvách oblečení 

12.8.2011 Pink
Sportovní areál Staré Město u Mor. Třebové

26.8.2011 Blue
Fotbalový areál SKP Slovan Moravská Třebová
Kdy: PÁTEK 19:00 – 21:00, prezentace od 18:30
Vstup: v předprodeji 160,-, na místě 200,- Děti poloviční ceny.
V případě deštivého počasí: Sokolovna Staré Město u M.T.
Instruktoři: Helča Trojáková a její hosté
S sebou: dobrou náladu, sportovní oblečení a obuv, ručník, pití
Informace a předprodej: Ing. Helena Trojáková 725 222 159
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„Originály“ z Moravské Třebové a Sušic – Hannes a Schurl
„Originál“ – tak byli v předválečné Mo-

„Hannes“ se jmenoval Johann Prosser a bydlel
v Sušicích. Podle Greipela byl znám jako svým
ravské Třebové nazýváni lidé, kteří se
způsobem kavalír. Chodil oblečený v obnošesvým zjevem a chováním lišili od většiny ném salónním obleku s bílou vestou, s květinou
v knoflíkové dírce a „polocylindru“. Na rukou
a vzbuzovali všeobecnou pozornost.
měl pečetní prsteny a nosil sluneční brýle. Na obraze má Hannes na sobě skutečně oblek s bílou
květinou v klopě, nemá sluneční ani jiné brýle,
zato jeho obličej zdobí knír. Na
V Hřebečské ročence
hlavě má buřinku, v levé ruce
(Schönhengster Jahrbuch)
drží hůl, v pravé doutník.
za rok 2010 vyšly vzpomín„Pro manuální práci se nenaky Fritze Glotzmanna, které
rodil“, říká o něm Greipel. Jen
sepsal u příležitosti svých
výjimečně prý Hannes pomádevadesátých narozenin.
hal při řezání dřeva u okresního
Uzavírá je odstavečkem,
hejtmana a jiných členů městské
ve kterém tvrdí, že obraz
honorace. Ovšem v pletení veliGustava Tauschinskyho,
konočních pomlázek byl mistr.
který dříve visel v moravSpeciální oblastí jeho činnosti
skotřebovském muzeu, visí
byla každoročně pouť do „Studnes na radnici. Peschka
dinky“ – zřejmě Horní Studénky
Zens, jehož podobizna má
na Šumpersku, kam přicházely
snad na radnici reprezenv procesích tisíce lidí, dokud
tovat někdejší německé
pouť nebyla roku 1941 zakázáobyvatele města, byl prý
na – k ochránci domácích zvířat
„originál“a poněkud zaosv. Leonardovi. Už týdny přestalý. Připojena je ovšem
dem dělal přípravy. Chodil od
i fotografie obrazu, ze které
domu k domu a přijímal objedje zřejmé, že všechno bude
návky Leonardova požehnání,
trochu jinak.
které pak bylo ve formě obrázku
Ve spodní části obrazu od
připevňováno na vrata stáje. ZáGustava Tauschinskyho,
jemci jej ovšem museli vybavit
který visí už dlouhá léta
zásobami jídla na cestu.
v kanceláři muzea, je totiž
Byl sice chudý, ale k otevřenénapsáno „Hannes“. „Figurmu žebrání se nikdy nesnížil.
kou“ toho jména se v HřeChodil jen na návštěvy. Pravibečské ročence zabýval už
Gustav Tauschinsky: Hannes, olej
delně mimo jiné na zabijačky.
roku 1971 Karl Greipel.
na plátně, nedatováno

Hannes

Po vydatném jídle býval také naladěn k žertování
a předváděl všelijaké kousky, což bavilo hlavně
děti. Zvláště přátelsky se prý choval k ženám.
Tak žil všeobecně oblíben do roku 1925, kdy zemřel údajně „v požehnaném věku“. Na poslední
cestě na Křížový vrch jej doprovázel tucet obyvatel Sušic.

Franz Hausmann alias Schurl na fotografii
z ateliéru Czabke

Schurl

Schurl je rakouská přezdívka pro Georga – Jiřího. Moravskotřebovský „Schurl“ se však jmenoval Franz Hausmann. Byl to
Franz Hausmann (sign. „F. Hausmann“ v levém dolním rohu): Krajina s hradem, olej na plátně, nedatováno
malíř-amatér, podle mínění současníků snad i talentovaný. Z dochovaného snímku jedné z jeho
krajin lze usuzovat, že vytvářel
realistické obrazy, v případě krajinomalby zřejmě podle fotografií. Byl však proslulý především
svými někdy podařenými, často
ale povážlivými žertíky. Zemřel
po dlouhé nemoci ve 47 letech,
pohřben byl 29. června 1936.
Nejméně dva jeho obrazy – jedna krajinka a jedno zátiší – byly
uloženy v muzeu až do roku
1979, kdy byly ze sbírky vyřazeny.
V muzeu se zachovala také fotografie z ateliéru Walter Czabke,
který ve třicátých letech minulého století sídlil v Nowakově
(dnešní Jiráskově) ulici. Usmívá se na ní muž v brýlích s výraznými kulatými obroučkami
a v klobouku, pod portrétem je
připsáno „Schurl“.
-jm-
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Společná meditace – srpen 2011
zveme zájemce

V sobotu 13. srpna 2011 je v 19:57 hod. úplněk
Měsíce. Na louce před hájenkou v Udánkách
se uskuteční společná meditace pod vedením
Věry Šourkové a Václava Žáčka. S sebou karimatku popř. polštář na sezení, vodu pro osvěžení a dobrý je i repelent proti obtěžujícím muškám či komárům. Meditaci předchází vstupní
informace a krátké jógové protažení.
Sraz v 19:00 hod. - začátek meditace v 19:45
hod. Doprava vlastní - cca 35 minut pěšky nebo
10 minut na kole - auto nechte doma! Zveme
zájemce o vnitřní zklidnění. V případě deště se
meditace nekoná, ale zatažená obloha nevadí.

Církve
Církev bratrská

Jiráskova 124, mobil: 721 231 953
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz
5. neděle v měsíci 9.00. hod. – bohoslužby –
fara Českobratrské církve evangelické.
Poslední čtvrtek v měsíci 19.00 hod. – biblická hodina v rodině.
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů a mládeže –
fara Českobratrské církve evangelické.
Web mládeže: www.lavina.webnode.cz

Církev československá
husitská

Náboženská obec CČSH
Dr. Janského 6, 571 01 Moravská Třebová
Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček
Bohoslužby se konají každou neděli (mimo 3. neděli
v měsíci ) ve 14.00 hodin v kapli „Souznění“ ve farním
domě CČSH na ulici Dr. Janského 6 v M. Třebové.
Biblické hodiny se konají vždy po bohoslužbách
v 15.00 hodin s malým pohoštěním.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící, ale
i pro zájemce z řad veřejnosti.

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

Program bohoslužeb a dalších setkání:
každé pondělí v 15.30 biblická hodina v domově
důchodců
každý čtvrtek v 17 hod. biblická hodina na faře
každou neděli v 9 hod. bohoslužby v sále na faře

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.
Pořad bohoslužeb:
Po
09.00 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá
18.00 hod. k lášterní kostel, po mši sv. adorace
So
18.00 hod. klášterní kostel
Ne
08.00 hod. farní kostel
11.00 hod. klášterní kostel
Pozor změna: V úterý a ve středu budou mše sv.
v 18.00 hod. ve farním kostele.
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Klub českých turistů bilancuje
Proběhla polovina roku 2011 a v Klubu českých tuúčastnili odběru z pramene řeky Svitavy i Moravy.
ristů TJ Slovan bylo možné provést hodnocení činV průběhu jara jsme vyjížděli na pravidelné středečnosti. Je možné konstatovat, že aktivita činnosti byla
ní cyklovyjížďky do blízkého okolí o délce do 50 kiv uplynulém pololetí skutečně bohatá. Pro širokou
lometrů. Z významných výletů to pak bylo třídenní
veřejnost byly uskutečněné dvě tradiční turistickvětnové cykloputování Táborskem, začátkem červké akce. Nejpve Vandr skrz Maló s velmi dobrým
na uskutečnila pětičlenná skupina zahraniční desetipočtem účastníků dosahujících 1100 vandrujících.
denní cykloputování povodím řeky Labe z Berlína
Dále Cykloturistická jízda do Javoříčka, které se lepo Starou Boleslav, koncem června pak devítičlenná
tos zúčastnilo zhruba 180 cyklistů. V zimním obdoskupina dvoudenní cykloputování Okolo Hradce.
bí se sice nepříznivě projevil nedostatek sněhu na
Mládež soustředěná v oddíle Čochtani měla svůj
lyžařských výletech, o to více se uskutečnilo výletů
vlastní program, ve kterém se vedle pravidelné klupěších. Byly uskutečněné po Důlních stezkách na
bové činnosti připravovala na svou letní vodáckou
Hřebči i přes Kamennou Horku do Svitav, Za kamenaktivitu. V lednu si uspořádali zimní čtyřdenní tábor
nými kříži za Svona Bukovině, v dubjanovem i do Okolí
nu již vyjeli na řeku
Boskovic. Navštívili
Svitavu a začátkem
jsme i organizovačervence sjeli během
né dálkové pochody
týdne horní tok řeky
v okolí jako OpatoOhře.
vický šmajd ve VelV daném období
kých Opatovicích,
probíhala i pracovní
Jarní přírodou v Jaaktivita. Byla provároměřicích, Hledání
děná údržba vlastní
Stromoucha v Ústí n.
klubovny a proveOrl. Příprava Vandru
dena obnova nátěru
si vyžádala doplněstřechy celého objekní vlastního značení
tu. Mimo to se uskutras a následně po
tečnila pravidelná
pochodu i odstraněobnova značení pěNa Kralickém Sněžníku u pramene Moravy
ní značek a úklid po
ších turistických cest
vandrujících. Členové KČT se zapojili do celoklua proběhla i kontrola a opravy značení cykloturisbové akce Eurorando, která má mezinárodní rozsah.
tických tras v oblasti našeho mikroregionu. Veškerá
Odběry vody z pramenů řek a jejich následným sličinnost byla přístupná všem zájemcům. Stejně tak
tím se propojuje vztah evropské sounáležitosti všech
tomu bude i v dalším období a všichni noví zájemci
národních turistických organizací. Naši členové se
do ní budou vítáni.

Letní nadační koncert
Nadační fond pro chrámové varhany a Římsko-katolická farnost Moravská Třebová Vás srdečně zvou
na letní nadační koncert, který se uskuteční 21.
srpna v 16.30 hod. v klášterním kostele sv. Josefa
na Svitavské ulici. Naše pozvání k účinkování na
koncertě přijaly tři dámy: Alena Michálková - varhany, Lucie Vocelová - zobcová flétna a Dana Krausová - soprán. Všechny hudebnice sdružuje Soubor
Societas Musicalis (= hudební společnost). Zaměřuje se na interpretaci skladeb pro soprán, zobcovou flétnu a basso continuo ze 17. a 18. století. Tyto
členky souboru si oblíbily hudbu Josefa Antonína
Plánického, Georga Philippa Telemanna a jejich
současníků působících v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku i v dalších zemích Evropy.
Alena Michálková studovala hru na varhany u Pavla Černého. V současné době studuje na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity obor Hudební věda. Hraje na varhany a unikátní barokní zvonohru v pražské Loretě, ráda objevuje zapomenutou hudbu ze
17. a 18. století. Působí jako hudební redaktorka na
stanici Český rozhlas 3 Vltava.
Lucie Vocelová absolvovala knihovnickou školu,
hru na zobcovou flétnu studovala na Teplické konzervatoři. Zdejší studia zakončila diplomovou prací
věnovanou hudbě Georga Philippa Telemanna. Absolvovala také kurzy u holandského flétnisty Heika
ter Scheggeta. Vyučuje hru na zobcovou flétnu na
Základní umělecké škole v Praze. Z nesčetného bohatství skladeb napsaných na míru zobcové flétně,
která se v barokní době těšila velké oblibě, si vybrala ty kompozice, které nejsou pouhými „etudami“,
ale obsahují i hlubší hudební poselství, ať to jsou
neobvyklé harmonické postupy, nebo prokomponované melodie.
Dana Krausová studovala klasický zpěv na pražské
konzervatoři u prof. Luďka Löbla současně se studiem na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, kde
studovala hudební výchovu a sólový zpěv. Na pražské HAMU absolvovala obor hudební pedagogika,

psychologie, muzikoterapie a didaktika zpěvu. Specializuje se především na písňovou tvorbu sefardských a evropských Židů a árie barokních mistrů.
Při koncertu se rozezní i klášterní varhany z dílny
varhanáře Neussera. Ačkoli stojí trochu ve stínu
svého většího kolegy ve farním kostele (nyní restaurovaného), nabízejí varhaníkovi široké spektrum barev a ve srovnání s nimi se rozhodně nemají
za co stydět. Celý program doplní chrámový sbor
z Moravské Třebové. Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním náměstí.

Poděkování
Církev československá husitská v Moravské
Třebové děkuje jménem všech věřících této
náboženské obce městu Moravská Třebová,
panu starostovi a zastupitelům, za finanční
dar ve výši 5.000 Kč. Pro někoho malý dar,
pro nás však nesmírně důležitá pomoc nejen
finanční, ale i morální. Díky finančnímu daru
města Moravská Třebová jsme mohli v loni
zakoupit nový sporák a slavnostně otevřít
vlastní kapli. Opravy a rekonstrukce stále
pokračují. Letos jsme tedy zase o kousek
blíže k cíli a můžeme opravit několik oken
fary. Naši věřící jsou nejen přímo z města
Moravská Třebová, ale i z blízkých okolních
obcí a podílejí se peněžními sbírkami nemalou měrou na postupujících opravách. Město Moravská Třebová je městem duchovním
a kulturním, což je vidět právě na její štědrosti vůči potřebám církve. Děkujeme a vyprošujeme požehnání nejen vedení města,
ale celé Moravské Třebové.
Miloš Košíček, farář CČSH
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Za zábavou do knihovny

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
ZA ZÁBAVOU do knihovny
Prázdniny pro rodinu
Půjčovní doba:
červenec-srpen 2011, jednotná půjčovní doba
pro děti i dospělé!
PO-ČT: 9.00–17.00 hod.,
PÁ: zavřeno, SO: 9.00–12.00 hod.
Hrajeme si spolu 
celý den k dispozici společenské hry: pexeso, puzzle (malé i velké – 24-1000 částí), kris-kros, scrabble, sudoku, stolní fotbal, aj., kolo štěstí – vědomostní kviz s odměnou!
Knižní stopovaná – s knihami za dobrodružstvím a pokladem (literární a vědomostní
kviz).
Inspirace  – výstava knih o zábavě, hrách,
sportech, výtvarných a jiných rukodělných činnostech pro děti, výstava map a turistických průvodců, tipy na rodinné výlety.
1. 7. 2011 – 31. 8. 2011 – Výtvarný obor ZUŠ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová, třída p. učitelky Heleny Kancírové a Gabriely Pokorné. Přístupno v půjčovní době
knihovny.

Knihovna dětem

1. 7. 2011 – 31. 8. 2011 – Výstava čtenářských
deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží pořádaných knihovnou ve školním roce 2010/2011 - Čte
celá třída, Kdo čte, ten se nenudí. Přístupno v otevírací době knihovny.
1. 7. – 31. 8. 2011 – Knižní stopovaná
Tajuplná výprava s knihami za dobrodružstvím
a pokladem (literární a vědomostní kviz pro děti).
1. 7. – 31. 8. 2011 – Putování po knihovnách
Soutěž pro děti ve sbírání razítek v knihovnách
v ČR i v zahraničí. Vítězem se stane ten, kdo získá
nejvíce razítek. Uzávěrka 3. 9. 2011, vyhodnocení 15. 9. 2011 v 15.00 hod. v dětském oddělení
knihovny.
1. 7. – 31. 8. 2011 – Nejlepší prázdninový čtenář
Soutěž o nejpilnějšího prázdninového dětského
čtenáře. Podmínky – půjčit si a přečíst během
prázdnin co nejvíce knih, namalovat obrázek
z přečtené knihy nebo o ní napsat krátký zápis. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů (1 bod=1půjčená a přečtená kniha, 1 bod=1 obrázek nebo zápis).
Ukončení soutěže – 3. 9. 2011, vyhodnocení 15. 9.
2011 v 15.00 hod. v dětském oddělení knihovny.
25.8. 2011 – Šikovné děti mezi námi
Lakování nehtů pro děti i dospělé, svou dovednost
představí Marika Zemanová. Začátek ve 14.00
hod. v dětském oddělení.

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 1. 8. 2011
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se
uskuteční 10. 8. 2011. Sraz bude ve 14:00 hod na
parkovišti u sociálních služeb na Svitavské ulici.
Provoz humanitárního šatníku je přes prázdniny
pozastaven.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od
7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová.
Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.739 002 744.

Pomoc Somálsku a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru, smrt hrozí milionům lidí. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní
Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční
sbírku a věnuje 5000 € ze svého krizového fondu.
Krizový fond je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky.
Pomoc se zaměřuje zejména na distribuci potravin
a pitné vody. V Etiopii plánují naši místní partneři zabezpečit jídlo a vodu pro 77 000 lidí. Pomoc
směřuje do škol a ke starým lidem, dochází k obnově a budování nezávadných vodních zdrojů. Pomoc je zaměřena také na kojící ženy a podvyživené děti, kterým je poskytována také lékařská péče.
Sbírkový účet Charity ČR: 55660022/0800,
u České spořitelny, a.s., variabilní symboly - Etiopie: 146 a Somálsko: 103. Pomoci můžete také
zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777.

Připravujeme otevření nové služby
„Šance pro rodinu“

Po téměř ročních přípravách bychom chtěli od 1.
9. 2011 otevřít novou sociální službu pod názvem
„Šance pro rodinu“. Jedná se o sociálně aktivizační
službu určenou pro rodiny s dětmi. Kvalifikované
terénní sociální pracovnice budou ve spolupráci
s OSPOD pracovat v sociálně znevýhodněných rodinách. Jejich hlavním úkolem bude po vzájemné
dohodě s rodinou poskytovat odborné poradenství,
pomáhat rodině s řešením výchovných problémů
s dětmi, vést rodiče k vytváření zdravého prostředí
pro vývoj dítěte v rodině, pomáhat při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů apod.
Pomoc bude vycházet z individuálních potřeb jednotlivých rodin. Tato nová služba je terénní a je určena pro rodiny s dětmi v celém Moravskotřebovském a Jevíčském regionu. Problematika, se kterou
se budou muset soc. pracovníci vypořádat, je velmi
rozmanitá a specifická a bude klást velké nároky na
profesionalitu, ale i na lidský přístup pracovníků.
Věříme, že tato služba bude pro náš region přínosem a dosažené výsledky ukáží její potřebnost.

Program „Kamarád“

V tomto období hodnotí naše charita práci dobrovolníků v dobrovolnickém programu Kamarád. Program začal fungovat od března tohoto roku a aktivně
se na něm podílelo 22 dobrovolnic z řad středoškolských studentů místních škol. K našemu milému
překvapení se studentky svého úkolu všestranně
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Kdo čte, ten se nenudí
Městská knihovna vyhlásila již po sedmé čtenářskou soutěž pro děti „Kdo čte, ten se nenudí“. Úkolem malých čtenářů bylo v době od
4. 10. 2010 do 31. 5. 2011 nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit z nich do soutěžního
archu zadané motto: Šťastný národ, který má
hojnost dobrých škol a dobrých knih. Písmenka děti dostávaly při každé výpůjčce knihy
nebo časopisu, mohly je mezi sebou vyměňovat a tím do hry zapojovat své kamarády.
Výměna písmen má samozřejmě svá pravidla,
aby se nedalo podvádět. Měnit se může jen
tolik písmen, kolik jich soutěžící získá půjčením dokumentů v knihovně. Povinností soutěžícího je, kromě předání vyplněného archu,
odevzdat i svůj čtenářský deník. Ten musí obsahovat minimálně 8 záznamů o přečtených
knihách, tj. 1 záznam za každý měsíc trvání
soutěže. Na vítěze soutěže čekaly zajímavé
odměny - např. digitální fotoaparát, hodinky,
knihy, sportovní potřeby aj. Dětem byly předány většinou při slavnostním shromáždění
k ukončení školního roku, aby byli do dalšího
ročníku soutěže motivováni ostatní žáci.
Výsledky soutěže „Kdo čte, ten se nenudí
2011“:
1. Minarčíková Jana - 1. třída, I. ZŠ
2. Minarčíková Klára - 5. třída, I. ZŠ
3. Janštová Aneta - 4. C, II. ZŠ
4. Abraham Rostislav - 5. B, II. ZŠ
5. Krajči Matěj - 1. C, II. ZŠ
6. Řeřichová Jitka - 1. AV, Gymnázium MT
7. Oškerová Kateřina - 4 roky, MŠ Piaristická
8. Juračková Kristýna - 6. třída, III. ZŠ
9. Dolečková Lucie - 6 let, MŠ Tyršova
10. Kolomá Tina - 2. A, III. ZŠ
Gratulujeme vítězům a zveme k účasti další
zájemce. Vyhrát může každý, stačí se zapojit
do 8. ročníku soutěže „Kdo čte, ten se nenudí“. Začíná 3. 10. 2011!

pomáhat svému „Kamarádovi“ zhostily velmi zodpovědně a s velkým nadšením. Důkazem dobrých
výsledků za toto krátké období jsou reakce rodičů:
„Program Kamarád je výborný program pro mého
syna, díky němu se velice zklidnil. Jsem s programem spokojená a chci pokračovat i příští rok.“ řekla
koordinátorce jedna z maminek „Moje dcera si dobrovolnici moc oblíbila, když nemohla přijít, dcera to
i obrečela.“ je názor další z matek na dobrovolnictví
v Moravské Třebové. Na konci prázdnin nás čeká
znovunavázání komunikace s dobrovolníky, kteří
chtějí se svými dětmi pokračovat od září v programu a také zhodnocení programu učiteli, kteří učí děti
zapojené do tohoto programu. Pokud jste student,
či studentka a máte chuť pomáhat druhým, můžete
kontaktovat naši koordinátorku dobrovolnictví paní
Kořenovskou na tel.: 731 604 564 nebo na emailu:
pastorace.korenovska@mtrebova.charita.cz.

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:

27. 6. jsme se s uživateli DS Domeček zúčastnili
sportovního dne ve stacionáři Slunečnice v Pardubicích, kde jsme si prohlédli prostory stacionáře,
zasoutěžili v pěti sportovních disciplínách a opekli párky. Dále jsme v Pardubicích navštívili renesanční zámek, který se nachází v blízkosti centra
města.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charita.
cz, či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na
ul. Svitavská 44, M. Třebová.
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Nácvik krizových situací na gymnáziu
29. 6. 2011 vyrazili studenti moravskotřebovského gymnázia „do terénu“. Trasa vedla od budovy
školy přes Peklo a Srnčí zpět na gymnázium. Po
cestě plnili žáci nejrůznější úkoly spojené s nácvikem chování při mimořádných událostech. Zopakovali si např. zásady první pomoci či orientaci na
mapě pomocí buzoly. Celá akce byla velmi zdařilá,

k čemuž přispělo nejen krásné počasí, ale i práce
a přístup pedagogů a žáků GMT. Závěrem bychom
také chtěli poděkovat ochotným strážníkům městské policie za spolupráci při organizování akce.
Šárka Sekaninová,
Gymnázium Moravská Třebová

Indie – královna
Orientu na GMT
28. 6. 2011 se na moravskotřebovském gymnáziu uskutečnil tradiční Den dětí. Tři sta malých
návštěvníků mohlo navštívit exotickou Indii. Přivítaly je dívky oblečené do tradičního sárí. Naši
průvodci děti provedli jednotlivými stanovišti,
na nichž se děti zaposlouchaly do indických pohádek a orientálních rytmů, zacvičily si jógu, seznámily se s tradičními zemědělskými plodinami
a kořením, obdivovaly slavnostní indické oděvy
a mnohé z nich opouštěly budovu školy ozdobeny
ornamenty namalovanými henou. K dobré náladě
organizátorů i návštěvníků přispělo i krásné letní
počasí. Na shledanou za rok!
Pedagogové a žáci GMT

XIV. ročník soutěže – Zlatý pomeranč
Místní organizace sdružení pro mentálně postižené pořádala i letos pro své členy velice
populární soutěž ve sběru sušené pomerančové kůry. Do letošního 14. ročníku se zapojilo
celkem 30 jednotlivců z již zmíněných členů sdružení, žáků speciální školy, pedagogů
a provozních pracovníků. Jsem rád, že myšlenka, s kterou jsem před čtrnácti roky soutěž poprvé vyhlašoval se ujala a rok co rok
se do soutěže zapojuje stále více „sběračů“.
V letošním ročníku se podařilo nasušit cel-

Základní škola
Čs. armády 179
Moravská Třebová

nabízí všem žákům 2. stupně z Moravské
Třebové a blízkého okolí tyto kroužky:
– Německý jazyk pro začátečníky
– Florbal pro chlapce i dívky
– Interaktivní tabule v praxi
Kroužky budou probíhat ve školním roce
2011/2012 v prostorách školy a povedou
je vyučující naší školy. Všechny uvedené kroužky garantuje Dětská agentura
Kroužky, s.r.o., podle zpracované metodiky. Cena kroužku je agenturou stanovena
na 650 Kč na jedno pololetí.
Máte-li o některý z uvedených kroužků zájem, kontaktujte prosím ve dnech
24. 8.–9. 9. ředitelství školy na telefonním čísle 461 316 664.

kem 77,322 kg pomerančové kůry! Všichni,
kteří se do soutěže zapojili, byli odměněni velice hodnotnými cenami. Děkuji touto cestou
všem zúčastněným „sběračům“ a vítězům blahopřeji. Pevně věřím, že další ročník, který se
již rozbíhá, bude minimálně tak úspěšný jako
byl ten letošní.
Výsledky: 1. Ondřej Muselík 13,49 kg, 2. Pavel
Lujka 10,90 kg, 3. David Peřina 10,69 kg
Miroslav Muselík, učitel ZŠ praktické

Poděkování
Široká veřejnost jistě zaznamenala, že ve II.
Mateřské škole, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, začala od 21. 3. 2011 rekonstrukce, které však předcházely náročné přípravy a změny
nejen v chodu organizace samotné, ale rovněž
při stěhování a uložení majetku školy.
V této vypjaté situaci nám zcela nezištně nabídlo pomoc vedení VSŠ a VOŠ MO a Hedvy, a. s.
v Mor. Třebové a poskytlo volné prostory pro
uložení nábytku, hraček, pomůcek a kuchyňského vybavení. Tohoto počinu si velice vážím
a za celý náš kolektiv srdečně děkuji veliteli
školy plk. Ing. Vojtěchu Němečkovi, generálnímu řediteli Hedvy a. s. Ing. Jiřímu Ošlejškovi
a finančnímu řediteli Ing. Tomáši Mazalovi.
Srncová Magda, ředitelka školy

Cvičení s Helčou
Pondělí - Sokolovna Staré Město:
18:00 ZUMBA
19:00 Step + Aerobic
Úterý - tělocvična 3. ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová:
16:00 Aerobic děti – kurz
17:00 Flamenco – kurz
18:00 Bodyform - posilovací hodina
na zpevnění celého těla
19:00 ZUMBA
Začínáme od září tj. v týdnu od
5. 9. Zvýhodněné permanentky budou
k prodeji na prvních hodinách.
Kapacita kurzů je omezená, proto
v případě zájmu volejte.
Info: tel. 725 222 159, e-mail: helena.
trojakova@seznam.cz,
http://www.aerobic.cz/aerobik-instruktori/helena-trojakova/
Těším se na Vás Vaše lektorka Helča
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Fotbalisté se vrací do krajského přeboru
Jak již bylo naznačeno v minulém čísle i čtvrté místo
A mužů v 1. A třídě nakonec zajistilo díky odstoupení
týmu Živanic návrat našeho A mužstva do krajského
přeboru. Ten zahájíme v sobotu 13. 8. derby utkáním
v Poličce. Co se týče ambicí, hlavním cílem bude stabilizovat tým tak, aby se pohyboval v první polovině
tabulky. Trenérem zůstává Ladislav Kučerňák, nově
se jeho asistentem stal Martin Komoň, který bude
současně trenérem B mužstva dospělých, ten dostal
jediný cíl a tím je postup B mužstva z okresního přeboru do 1. B třídy. Zcela jistě dojde ke změnám v kádru, ale o těch je zatím příliš brzy hovořit, máme vytipováno několik hráčů, které chceme v přípravných
utkáních i v tréninku vyzkoušet a poté se rozhodneme
zda budou pro náš tým přínosem a angažujeme je, jedinou jistotou je zatím odchod Michala Kučerňáka,
který bude na podzim působit v nižší soutěži v Rakousku. V letní přípravě máme naplánovaná 3 přátelská utkání (Nové Sady, Litovel, Štíty) a dále nás
čekají 2 kola krajského poháru.
Výsledek prvního přípravného utkání:

SKP Slovan - FK Nové Sady Olomouc 5 : 4 (3:3)
Branky: Večeřa 2, Aberle 2, Müller
K významné změně dochází i v kategoriích mládeže,
starší dorost bude v nadcházející sezóně startovat ve
společném krajském přeboru Pardubického a Královehradeckého kraje, který nese oficiální název Východočeský krajský přebor, jeho soupeři budou např.
týmy Náchoda, Rychnova nad Kněžnou, Letohradu,
Olympie Hradec Králové, MFK Chrudim B apod. Věříme, že účast v této kvalitní soutěži přispěje k následnému bez problému začlenění dorostenců do týmu dospělých, trenérem týmu bude hlavní trenér mládeže
pan Lukáš Vybral.
V nové sezóně tedy budeme startovat v následujících
soutěžích: A muži : Krajský přebor, B muži : Okresní přebor, A dorost : Východočeský přebor dorostu
U19, B dorost : Okresní přebor, Starší a mladší žáci :
Krajský přeboru, Starší a mladší přípravka : Krajský
přebor
Další info na: www.skpslovanmt@websnadno.cz
výbor SKP Slovan (red. kráceno)

FOTBALOVÝ LOS
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16.10.

SO

22.10.
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30.10.
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NE
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6.11.
12.11.

NE

13.11.

čas
17:00

K.P. muži
Polička- A

17:00
17:00

čas

A - Heřm.Městec
Žamberk - A

16:30

A - Čes.Třebová

16:00

A - Cerekvice

14:30
14:00
14:00

U - 19
D - Olympia HK
volno

D - Dvůr Králové
17:00

B - Rychnov

17:00

Bystré - B

čas

OP dorostu

čas

KP žáci

čas

přípravka

D-Sebranice
Chornice- D

C - Chornice

Hlinsko - D

D - Třebařov

D - Náchod

Linhartice - D

C - Mladějov

B - H.Ujezd
St.Město - B
Třebeš - D
D- Litomyšl

Lanškroun - D

B - D.Loučka

D - Rychnov/Kn.

D - Chornice

Opatov - B

Pardubice C - D

Vendolí - D

D - Chrudim B

Třebařov - D

V.Mýto - D

D - Linhartice

D - Slavia HK

Radiměř -D

16:00
15:30

14:15
10:15

Nové Město - D

17:00 Hradec - C
1.k
C - Rohozná

Kunčina - D
D - Kunčina
Sebranice - D

K.Horka - B

Ž – Stolany
Třemošnice - Ž

D - Radiměř

B - Čistá

16:00

17:00 Březová - C

D - Vendolí

Ž – Junior Luže
09:30 Choceň - Ž

2.k
16:30 Opatovec - C
3.k
C - Vendolí

Lanškroun - A

Ž - Pardubice B
09:30 Hlinsko - Ž

4.k
16:00 Jedlová - C
5.k

A - Dobříkov
Svitavy - A
A - Chrudim B

čas
C muži
17:00 Třebařov - C

09:00 Jablonné - Ž
16:15 Čes.Třebová - Ž

13:45
16:30

15:30

B- Jevíčko
Dolní Újezd- B

V.Mýto - A

16:30
16:30

15:30

čas

Ž - Přelouč

17:00
16:30

16:00

B muži

A - Třemošnice
3.kolo poháru
CHoceň - A

A - Hlinsko

Po dlouhých diskuzích a přípravách odstartovala první městská nohejbalová liga v Moravské Třebové, jediná v regionu. Organizátoři kalkulovali s účastí desítky týmů, účastní
se ale jen šest týmů. Hraje se o putovní pohár,
kdo jej získá, je ve hvězdách. Jednoznačnými favority jsou týmy ORCZ, VHOS a Nové
Vsi. Jejich vzájemná utkání nabídnou dramatickou podívanou, hodnou tohoto oblíbeného
sportu. Hracími dny jsou soboty a neděle,
duely jsou pro návštěvníky ke shlédnutí na
hřišti na ul. Dukelské, v případě nepříznivého počasí v Rehau aréně vždy od 17:00 hod.
Turnaj je motivační pro nábor nových členů,
kteří mohou navštěvovat trénink, a to v úterý v 16:30 hod. na ul. Dukelské a v pátek
v 18:00 hod v Rehau aréně.

PODZIM 2011

17:00
17:00
17:00
18:00
17:00

Městská liga
v nohejbalu realitou

15:30 M.Trnávka - C
15:30

B - Jaroměřice

14:30

B - Litomyšl

14:00

Janov - B

Holice - A
Litomyšl - A

Ž - Litomyšl
09:30 Holice - Ž

14:30 Chornice - C
Ž - V.Mýto
C - Radiměř
D - Letohrad

10:30 Ústí - Ž

a čtyři nejlepší v každé skupiněsehrají na závěr play off.
Přitom v horní šestce půjde o titul krajského přeborníka
pro sezonu 2011/2012 a ve spodní o Pohár Vladimíra
Martince. O mistrovské body se začne bojovat nezvykle brzy, první kolo je plánováno na 9. října. Vzhledem
k této skutečnosti bylo nutné revidovat plány přípravy.
Týká se to všech věkových kategorií, a proto již 4. července 2011 začaly přípravné kempy dorostu (3. místo
v KP), starších žáků – APAČŮ, mladších žáků - ŽRALOKŮ a přípravky – PIRÁTŮ.

Vysokomýtský autodrom se zaplnil motokárami
O druhém prázdninovém víkendu ožilo depo vysokomýtského autodromu motokárovými závody Karting Cup. Letošní ročník se již přehoupnul do své druhé poloviny. Je to
opravdu především setkání lidí nakažených vůní benzínu
a přímých soubojů na dráze. Tentokrát závodníky zaskočilo úmorné vedro, které panovalo po celý víkend a ani
noční silná bouře neubrala na rtuti teploměru. Na rozpálenou trať vyjeli všichni naši závodníci a statečně se rvali
nejen s teplotami, ale především se svými soupeři, kamarády v depu a rivaly na trati, aby vybojovali další body do
celkového hodnocení. Ondra Šíp neměl zrovna úspěšný
víkend, potrápily ho technické problémy. Nakonec v kategorii Bambini obsadil 5. místo. Naopak Adamovi Doleže-

C - Křenov
7.k.

Hokejisté ani v létě nenechávají nic náhodě
V létě se uskutečnil aktiv klubů HOK Pardubického kraje ke zhodnocení loňské sezony a odsouhlasení podoby
té nastávající. Po dlouhých diskuzích a úvahách je rozhodnuto - hrát se bude jedna spojená krajská liga, a to
za účasti jedenácti týmů (Polička, Litomyšl, Moravská
Třebová, Choceň, Chrudim, Česká Třebová, Hlinsko,
Lanškroun, Skuteč, Světlá nad Sázavou a Závodní hokejová Pardubice). Na všechny čeká základní část dvoukolovým systémem každý s každým. Následně se soutěž
rozdělí na dvě nadstavbové skupiny (šest a pět týmů)

6.k

lovi, který startuje ve třídě Rotax Max, se dařilo a vybojoval stříbro. Zdeněk Ošťádal (Kadet) přiznal v depu vlastní
chybu ve druhé rozjížďce. Nepatrná chybička ho stála
cenné setinky, ale i tak byl velmi spokojený z bronzového
umístění. Svůj závodní stroj nenechal v klidu ani Láďa Jokeš a pustil se s vervou do závodů. Závěr víkendového zápolení patřil jako obvykle pilotům ve třídě FC Junior, kteří
na okruhu sváděli krásné adrenalinové souboje. I našeho
zástupce, Libora Blahu, stály závody mnoho sil. Všechny
rozjížďky ustál bez jakékoliv kolize a v silné konkurenci
obsadil pěkné osmé místo. V letošním roce čekají na jezdce ještě dva závody.
Autoklub MT

Orálek „svůj“ závod
Cyklomanu počtvrté
za sebou nevyhrál…

10. ročník ORI Cupu (pořadatel D. Orálek) posunul celoroční seriál Cykloman Haibike 2011 do
druhé půle. Proto ani tentokrát účast nepolevila,
cílem každého účastníka bylo nasbírat minimálně
potřebné body k celkovému úspěchu a možnosti „porvat“ se o hlavní cenu kolo za 120.000 Kč.
Favoritem byl pořadatel, který vyhrál v minulosti
třikrát po sobě a coby průběžně vedoucí závodník
Cyklomanu toužil po dalším úspěchu. V pelotonu nechyběli kvalitní silniční specialisté, o úsilí
„skalpu“ svědčí skutečnost, že mezi desítkou nejrychlejších cyklistů byli jen dva domácí jezdci –
kromě Orálka ještě Pocsai. Trasa závodu byla jako
obvykle směrována severovýchodně od města,
okruh o délce 43,4 km jeli cyklisté třikrát. V pořadí Cyklomanu po 5 závodech uhájil průběžné prvenství Orálek před Boštíkem, na přednější místa
se posunuli Pocsai a Rotter.
Další díl si odjel také doprovodný dětský seriál
Cyklománek, když potěšil bezmála třicítku dětí od
3-15 let. Bližší informace na www.cykloman.cz.
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Qanto Cup ovládl město
Po skončení fotbalového ročníku 2010/2011, který nakonec skončil šťastným návratem A-celku do krajského přeboru, se stal pomyslnou „třešničkou na dortu“
13. ročník Qanto cupu přezdívaného Festival fotbalového srdce, který se již potřetí uskutečnil
(25.-26. 6. 2011) v místním areálu SKP Slovan. Šlo o megaakci, jíž se v neoficiálním mistrovství Čech, Moravy a Slovenska
v malé kopané zúčastnilo 174
týmů ze tří států (včetně Polska).
Základních skupin bylo celkem
35, hrálo se ve Svitavách a v Moravské Třebové, semifinálové skupiny a play off pak v našem městě. Sobota
byla ve znamení ženského fotbalu tzv. Women Cup.
Turnaj žen byl skutečnou lahůdkou i pastvou pro oči.
Přihlásilo se deset celků, z toho čtyři slovenské; v závěrečné fázi se opakovalo obsazení z předešlého roku

– vítězství připadlo nejlepšímu týmu Chemcomex Praha, v jehož středu opět zářila a předváděla své umění
nejlepší česká fotbalistka Petra Divišová (hráčka SK
Slávia Praha). Dva dny atraktivní podívané byly pro
účastníky hodně náročné. Vždyť ti nejlepší, aby prošli
v „pavouku“ co nejdále, museli
sehrát až 15 utkání (po 20 minutách). Z Moravské Třebové se
zúčastnil jediný celek (skončil
v základní skupině; jiné domácí
týmy bojovaly v souběžně probíhajícím Chas Cup v Dlouhé
Loučce). Od čtvrtfinále byl turnaj ostře sledovanou záležitostí,
neboť kromě kvalitních výkonů
nabídl i řadu překvapivých okamžiků a dramatických
penaltových soubojů. Semifinále: Gamblers Most – 1.
FC Květnice Tišnov 2:0, VPS Polička B – Orel Hlinsko 0:0 (pen. 6:5). Utkání o 3. místo: 1. FC Květnice
Tišnov – Orel Hlinsko 0:1. Finále: Gamblers Most –
VPS Polička B 0:0 (pen. 4:3).

Fotbalové prázdniny SKP Slovan
Jedenácté „Fotbalové prázdniny“ proběhly od 11. do 15.
července 2011 za účasti 42 dětí ve věku 6 až 13 let (z
toho šest dívek). Od pondělí až do pátku se o děti starala
sedmička trenérů a připravili jim vskutku poutavý a zajímavý program. Smyslem akce bylo nabídnout dětem
aktivní odpočinek, objevit možnosti, které sport ve městě nabízí, a vytvořit tak kladný vztah ke sportu. Náplň
byla naplánována obdobně jako v loňském roce, nicméně tak, aby se jednotlivé akce neopakovaly. Děti byly
rozděleny do čtyř skupin a kromě společného výletu do
Brna se střídaly na všech sjednaných sportovištích. Vyzkoušely si horolezeckou stěnu, jízdu v motokárách, množství pohybových sportů - odbíjenou, squash, bowling,
ringo, košíkovou, nohejbal, fotbal, florbal,
tenis a stolní tenis. Moc všechny nadchla
návštěva brněnského Bonga při celodenním výletě, který byl doplněn návštěvou
aquaparku ve Velkých Opatovicích. Nechyběl cyklovýlet, turistický výšlap na
rozhlednu Pastýřku či návštěva v místním aquaparku. Vítaným zpestřením byla
i zumba. Chvíle odpočinku vyplňovaly

besedy s hasiči a městskou policií, nechyběli ani těžkooděnci nebo prezentace modelů autíček ME J. Schillera.
Na závěrečnou besedu přišli i odchovanci třebovského
sportu Marek Langhamer (brankář Pardubic) a Michal
Holub (fotbalista Olomouce), kteří plní reprezentační
povinnosti. Na závěr obdržely děti společnou fotografii
a pamětní list. Náročný program se všem líbil, připravit
se jej podařilo zejména vstřícností správců sportovních
a společenských zařízení. Poděkování patří všem, kteří
se na přípravě a průběhu podíleli.

Moravskotřebovský cyklomaraton v novém hávu
(mimo seriál Cykloman)
Bylo tajemstvím, jak dopadne zkouška „být mimo seriál“
Cykloman. Třebaže účast z objektivních příčin (dovolené, jiné závody) ponížila, ukázalo se jasně, že si za šest
let existence Cyklomaraton vybojoval pevnou pozici ve
sportovním kalendáři. I přes rozmary počasí se na start
postavilo 92 cyklistů z celé ČR, mezi nimiž se rozhodně
neztratili ani třebovští. Crosscountry na tratích 50 a 80
km pod záštitou starosty města se tak právem znovu zařadila mezi největší cyklistické akce v regionu, dokonce
je mistrovstvím firmy RWE, jehož zaměstnanci si město
sami vybrali za dosti přitažlivé a přátelské. Ambice všech startujících byly
rozdílné, závod nebyl tentokráte zatížen nervozitou domácích jezdců, kteří
by se „rvali“ o body do Cyklomanu.
Takže paradoxně převládala pohodová
atmosféra, v níž šlo především o prestiž či o to užít si relaxační projížďku.
Rozbahněné úseky trati tempo závodu
zpomalily asi o 10-25 minut. Naopak
A. Rotterová se zlepšila o 25 minut,
posun vpřed předvedli též muži. Nicméně trať rozhodně nebyla snadnou
záležitostí. Převýšení jednotlivých tras dalo pořádně
zabrat i trénovaným cyklistům (964 m - krátká 50 km,
1723 m - delší 80 km trať). Náročné sjezdy, permanentní
riziko defektů a stěží snesitelné dusno vše jen násobilo.
Přesto uchazečů o konečný triumf bylo hned několik. Ti,

kteří si v loňském roce osahali trať a mínili překvapit,
další nováčci z celé republiky, jejichž faktická výkonnost
byla ostatním skryta. „Doufáme, že se všem bude závod
líbit a přejeme vám krásné sportovní zážitky“ popřál závodníkům při startu organizátor P. Brettschneider. „Osmdesátkáři“ nasadili rychlé tempo, takže balík jezdců se
v průběhu 10 km rozměnil do malých skupinek, mezi nimiž se časové rozdíly proměňovaly. Vyzrát na ty nejlepší
nebylo jednoduché. Také vedoucí muž Cyklomanu D.
Orálek bojoval s odhodláním, a to se mu vyplatilo. „Byl
to dobrý trénink na příští závody triatlon, dutlon a Babí
léto.“ „Je třeba pochválit pořadatele –
ta masa lidí na startu, žádné problémy,
úspěch domácích bikerů. To vše potvrdilo prestiž cyklomaratonu. Je dobře,
že někdo něco takového vůbec dělá.“
glosoval extřebovák Z. Orner, vítěz
jedné z kategorií. Doplnil jej uznáním
i samotný vítěz L. Němec: „Trať je
velice jezdivá, vyhovuje tempařům, atmosféra byla jako vždy báječná…“
„Byl to povedený závod, má svou hodnotu a prestiž“ uvedli organizátoři
Brettschneider a Kopetzky po závodě
při dekoraci těch nejlepších. „Myslím, že akce proběhla
na tradiční úrovni sportovní i společenské, za což patří
poděkování účastníkům i desítkám dobrovolných spolupracovníků, zejména městu Moravská Třebová“ doplnil
organizátor P. Brettschneider.
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Srpnová sportovní pozvánka
Cyklistika – 13. 8. 2011 – Powerman (duatlon–crosscountry (20 km) a terénní běh
(2,2 km) – 7. závod Cyklomanu
Kunčina – kulturní dům, start 13:30 hod (prezentace od 12:00 hod.).
Pořadatelé: Leoš Honzírek, tel. 737 751 053;
Roman Richter, tel. 603 893 481
Závod dětského Cyklománka se uskuteční od
12:00 hod (prezentace předtím)

Další prvenství mužů
v Krajském přeboru
V neděli 26. 6. 2011 se konalo již v pořadí třetí kolo
KP Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hostitelem se staly nedaleké Svitavy, které disponují novým a velice kvalitním atletickým zázemím. I přes
deštivé ráno nakonec počasí přálo atletice, kdy bylo
příjemně a pod mrakem. Do tohoto kola nastupoval
tým již v roli obhájce, přesto se závazkem předešlé
vítězství potvrdit. Průběhu, kterým se bude závod
ubírat, napověděly hned první dvě disciplíny, po kterých se Třebová usadila v čele a na tuto příčku již
nikoho za závod nepustila, naopak navyšovala svůj
náskok na konkurenta ze Slatiňan, který se zastavil na
69,5 bodech. Celkově naši borci posbírali 204,5 bodů.
Individuálně se dařilo již tradičně Havlíkovi, vyhrál
oba své běhy - 110 mpř (16,04 s) a 400 mpř (56,02
s) - tyto časy se staly jeho novými osobními rekordy, kterými se kvalifikoval na Mistrovství ČR. Celkově přispěl 24,75 body. V běhu na 1500 m si připsal
vítězství Dan Schramm a celkově pro tým nasbíral
20,5 bodů. Další prvenství přidali Martinové Hanousek (oštěp) a Vacek (výška), jen těsně byl druhý ve
vrhu koulí Martin Peřina. Třetí místa obsadili Martin
Hlaváč v tyči (celkově 21,25 bodů) a Milda Nečas
v dálce (celkově 19,75 bodů). Dalších 18 bodů se podařilo získat třem našim štafetám v běhu na 4x100
m, které celkově vyhrálo složení Nečas-Havlík-Sekanina-Gregor. Dalšími dobrými výkony (i těmi osobními) se prezentoval a k vítězství přispěl opět každý
z týmu! Po třech z pěti kol je tedy AKMTR vedoucím
celkem krajského přeboru Pardubického a Královehradeckého kraje. Velké poděkování patří fanouškům,
kteří vážili cestu do Svitav a podpořili naše atlety na
cestě do baráže o II. ligu. Další kolo je v plánu 28. 8.
2011 v Nové Pace.
Za AKMTR Schramm, Nečas

Program činnosti Klubu
českých turistů

2.-10. 8. - Účast členů odboru turistiky na zahraničním cykloturistickém zájezdu Do Francie - po
Burgundsku.
7.  8. - Cykloturistický výlet cyklobusem do povodí
Tiché Orlice - Z České Třebové do Chocně. Sraz
zájemců v 8:15 hod. na autobus. nádraží.
11. 8. - Srpnové „Přátelské posezení v klubovně“ na projednání všech organizačních záležitostí
následných turistických akcí a upřesnění programu
na září. Začátek v 19:00 hod. Pozor na změnu dne
schůzky na čtvrtek!!!
18.-22. 8. - Cykloturistické putování - Střední
Čechy. Organizační zabezpečení a podrobnosti přepravy účastníků budou projednané na schůzce 11. 8.
Vede: D. Mikulková.
V srpnu budou uskutečňované mimo uvedený program pravidelné středeční a nedělní odpolední vyjížďky na kole do blízkého okolí s odjezdem ve
13:00 hod. od autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíčních schůzkách nebo internet. stránce
odboru: www. kctmt.webnode.cz.
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