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V bývalé cihelně vyroste odpočinková zóna
Před několika lety nechala moravskotřebovská radnice vypracovat studii na úpravy prostranství
na Zahradnické ulici – za areálem technických služeb a za dvojitou řadou garáží. Jde o část bývalého hliniště, kde bujně rostla neošetřovaná zeleň a místo bylo nevzhledné.
Podle zmíněné studie zde měl být zřízen lesopark pro rekreaci občanů. Z nákresů bylo patrné,
že zde vzniknou udržované cesty a pěšiny s lavičkami, budou vykáceny nevhodné náletové dřeviny a zeleň bude kultivována. Dokonce tu byl navržen svah pro sáňkování dětí. Letos zde ale
nastala očividná změna k horšímu. Z vrchní strany svahu sem vozí desítky nákladních aut velké
množství výkopové zeminy ze staveb ve městě. Plocha je postupně zasypávána a její úroveň se
zvyšuje. Kde se to zastaví? Až zavážka dosáhne až k náměstí? - Zdá se, že z původního záměru
sešlo a zmíněná studie lesoparku byly jen vyhozené peníze a plané sliby radnice. Proto se ptám
příslušných orgánů města: jaké jsou dnes plány s tímto územím?
Jaroslav Strouhal
zodpovídá ředitelka Technických služeb města
Dotaz Jaroslava Strouhala není ojedinělý. Jak se
Moravská Třebová Gabriela Horčíková: „Návozy
tedy mají fakta s areálem, do něhož se v současzeminy jsou pravidelně monitorovány a evidovánosti naváží obrovský objem výkopové zeminy?
ny. Množství zeminy nahromaděné z důvodu jedPodle informací vedoucího odboru životního
norázového velkého návozu v horní části uložiště
prostředí městského úřadu Pavla Báči se jedná
by mělo být do konce posledního červencového
o investiční akci města, na kterou bylo vydáno
týdne po nástupu velké techniky upraveno.“
územní a stavební rozhodnutí stavebního úřadu.
Studie lesoparku je stále aktuální a k její realizaVztah technických služeb k lokalitě a k projekci se přikročí v návaznosti na skončení procesu ukládání půdního materiálu. „Provedení terénních úprav má sloužit pro vytvoření
klidové zóny v sousedství bývalé školy a rodinných domků. Využití pozemků bude víceúčelové – sáňkařský svah, hrací prvky pro
děti a odpočinkové a relaxační plochy. Vše
vychází ze zpracované dokumentace,“ doplňuje Pavel Báča. Kapacita úložiště je 33 650
m3 a v současnosti by měla být naplněna více
než z poloviny výkopovou zeminou ze staveb
v katastru města, mimo jiné z projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova. Po zaplnění úložiště se v oblasti podle plánu zbuduje
lesopark s odpočinkovou zónou. Otázku, jak
koncepčně je zemina do lokality navážena, Pohled na dětský koutek z vizualizace projektu

V Německu se sešli starostové
z našeho regionu
Ve dnech 27.–29. 7. 2012 vykonal starosta
Moravské Třebové návštěvu Hřebečského krajanského setkání v Göppingenu (SRN), jehož
motto Respekt před minulostí – zodpovědnost
pro budoucnost vyjadřuje poslání a cíle tohoto setkání. Krajanského setkání v Göppingenu
se zúčastnila také delegace Sdružení Hřebečsko a Sdružení česko-německého porozumění
Moravská Třebová vedená předsedkyní Irenou
Kuncovou a starostové měst Svitavy, Lanškroun a Zábřeh na Moravě.
(zr)

tu samému upřesnila opět ředitelka technických
služeb: „Technické služby mají pozemek pro uložení zeminy od města v pronájmu, platí za něj
řádný nájem, neseme veškeré provozní náklady,
zodpovědnost za provoz a z utržených peněz budeme také realizovat finální úpravy.“ Starosta
města Miloš Izák doplňuje: „Skutečně za tuto lokalitu nesou technické služby zodpovědnost.
Veškerá jejich činnost však musí směřovat
k již schválenému záměru města vytvořit zde
klidovou zónu, lesopark.“
Předpoklad termínu, kdy by se mohlo s konečnými úpravami lokality začít, je podle
místostarosty Pavla Brettschneidera rok
2014. Odhadovaná výše nákladů na terénní
úpravy se pohybuje mezi čtyřmi až šesti sty
tisíci korun. Studie lesoparku obsahuje, jak
je částečně patrno z vizualizace, zřízení lokality s vodní plochou, odpočinkovými stanovišti s lavičkami, dětským hřištěm a dalšími klidovými zónami. Celý areál bude
samozřejmě volně přístupný veřejnosti.
Dagmar Zouharová

Středověké klání, mládežnické fotbalové utkání, návštěva zahraničních
partnerů – to bude první zářijový víkend ve městě
Kejkle a kratochvíle, sportovní zápasy a setkání s občany partnerských měst – to je bohatá
nabídka prvního zářijového víkendu ve městě.
Návštěva delegace z holandského Vlaardingenu
se uskuteční v rámci oslav dvacetiletého výročí
partnerství našich měst, spolu s ní se bude navíc
v sobotu od rána na hřišti Slovanu konat fotbalový turnaj s účastí týmů ze všech našich partnerských měst v kategoriích mladší a starší žáci.
Účast všech partnerských měst je velkým úspěchem, v minulosti se zdařila pouze několikrát.
Připomeňme, že zahraničními partnery Moravské
Třebové jsou holandský Vlaardingen, německý
Staufenberk a slovenská Banská Štiavnica.
O programu letošních Kejklí a kratochvílí jsme
se více dozvěděli od ředitelky pořádajících Kulturních služeb města Moravská Třebová Libuše
Gruntové:

Co zajímavého letos divákům nabídnete?
V každém případě chceme zachovat ráz festivalu. To znamená, že diváci uvidí vše, co je
spojováno se středověkem - kejklíře, komedianty, šermířská vystoupení, žongléře, mušketýry,
dobové tance, pouliční divadlo, a nezapomněli
jsme ani na děti, pro něž je připravena pohádka.
Závěr večera by měl patřit také malému ohňostroji.
V průběhu let se střídají místa konání Kejklí
- zámek, náměstí. Které je podle vás lepší?
Nejde o to, které místo je lepší. Pokud se Kejkle konaly na náměstí, bylo to vždy z důvodu
rekonstrukce zámku, respektive zámeckého nádvoří, výjimku tvořil i rok významných oslav
města. Kejkle a kratochvíle jsou žánrovým festivalem a komornější prostředí zámku mu, myslím, sluší více.

Jaký je vývoj zájmu diváků - klesá, stoupá?
Máte signály od návštěvníků, jak jsou s programovou skladbou spokojeni?
Z našich statistik je patrné, že návštěvnost Kejklí
je v podstatě konstantní, i když je pravdou, že
v roce oslav města byl zájem o festival vyšší. Na
druhou stranu jsme omezeni financemi.
pokračování na straně 4
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Registr vozidel měl „zaděláno“
na problémy už při svém zrodu,
říká Petr Václavík

O komentář k současnému diskutovanému tématu,
jímž je zprovoznění nového systému registru vozidel,
jsme požádali vedoucího odboru dopravy městského
úřadu Petra Václavíka:
O novém registru vozidel se hovořilo už několik let.
Od začátku tohoto roku o to více v souvislosti se spuštěním základních registrů plánovaným od 1. července
2012. Nejdříve se řešilo pořizování hardwarové techniky pro nový systém, formou účelových dotací od
krajských úřadů, poté cestou žádosti zaslané na ministerstvo dopravy. První týden v červnu byli zástupci odborů dopravy sezváni do Olomouce a do Prahy
na seznámení s novým centrálním registrem vozidel.
Školení pracovníků pak probíhala od 18. června. Na
nich nám ukazovali nový systém, který měl tolik nedostatků, že už bylo jasné, že budou problémy. Přesto
firma slibovala, že veškeré připomínky zapracuje a že
vše bude na 100 % do termínu spuštění stanoveného
ministerstvem dopravy na pondělí 9. července doplněno a opraveno a CRV bude bezproblémový. Jakékoliv
tvrzení MD o proškolení pracovníků registrů je odvážné, šlo pouze o ukázku z části funkčního produktu.
Registry vozidel se na tři dny od 2. do 4. 7. uzavřely,
MD přehrávalo data ze starého registru (WYSE) do
nového CRV. Úřady omezení provozu zavčas oznámily, některé, mezi nimi i náš, upozornily i na případné
možné omezení po 9. 7. Ráno 9. 7. systém poprvé
zkolaboval a od té doby střídavě funguje nebo nefunguje. Takovéto chodí zprávy i z ostatních úřadů.
Nejde v současnosti odhadnout dopředu, zda provedeme třeba jen některé úkony, nebo systém spadne
komplexně. Stále nemáme záruku, že CRV prověřuje
vozidla (systémy SIS a PATRMV o odcizených vozidlech), stále ne zcela komunikuje s registrem obyvatel
atd. Nevydáváme tedy data ze systému pro státní orgány (soudy, exekutorský úřad apod.), protože nemáme
záruku, že data jsou správná. Jsem přesto optimista,
nový registr, odpovídající současné době a připravovaným legislativním změnám potřebujeme, dosavadní
registr byl přeci jenom zastaralejší, fungoval už téměř
dvacet let, technika a způsoby práce mezi tím pokročily.
Chtěl bych ale poděkovat občanům v našem regionu, kteří tyto potíže berou pouze někdy s reptáním či
s hořkým pousmáním nad situací. Snažíme se s nimi
domluvit, vyjít maximálně vstříc.
(zr)

Vybrali jsme z webu –
rubrika Dotazy a odpovědi:

Dotaz: Zajímalo by mě, jestli město bude instalovat
více odpadkových košů. Po celém městě je jich žalostně málo a mně jako majiteli psa, který platím za
svého mazlíčka 800 korun ročně, se zdá, že peníze
jsem neinvestoval dobře. Jedná se o to, že se psím
exkrementem musím chodit někdy i půl kilometru
k nejbližší popelnici, kde ještě dostanu vynadáno,
abych to házel do své.
Odpovídá Gabriela Horčíková, ředitelka TSMT:
V katastru Moravské Třebové je v současné době instalováno 160 ks košů na odpadky z toho 14 speciálních košů (se sáčky) na psí exkrementy. Jejich výsyp
probíhá 3 týdně (po, st, pá). Každoročně se rozšiřují
počty košů dle aktuálních požadavků. Samozřejmě,
že přednostně je koši osazováno centrum města a následně okolní ulice. Je pravdou, že v určitých lokalitách by mohla být zahuštěnost vyšší, ale vše je věcí
občanské uvědomělosti a zodpovědnosti. Jistě každý
chovatel pejsků má při venčení k dispozici sáček na
exkrementy svého miláčka. Jsem o tom přesvědčena,
protože měsíční spotřeba sáčků (u speciálních košů)
jde do tisíců kusů. Tento odpad je možné házet do
všech dostupných odpadkových košů po městě a věřím, že disciplinovaný chovatel zvládne donést sáček
do nejbližšího odpadkového koše.

Zprávy z radnice
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Odbory městského úřadu se představují

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí je v oblasti přenesené působnosti orgánem státní správy na úseku
ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech
ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství,
myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany rostlin, ochrany zvířat
proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Tuto činnost vykonává v rámci kompetencí
svěřených příslušnými zákonnostmi jako obecní
úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Jednotlivé oblasti na úseku životního prostředí se
řídí těmito zákony:
• ochrana přírody a krajiny podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• ochrana lesa podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a podle zákona č. 149/2003 Sb.,
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin
• myslivost podle zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti
• ochrana zemědělského půdního fondu podle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
• rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži a ochraně mořských rybolovných zdrojů
• rostlinolékařské péče podle zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
• ochrana zvířat proti týrání podle zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
• svody zvířat a trhů určených k prodeji živočišných produktů podle zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči
• vodní hospodářství podle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách – působnost vodoprávního úřadu
a speciálního stavebního úřadu k povolování stavby vodních děl a nakládání s vodami,
včetně vydávání stanovisek jako dotčeného
dozoru státní správy podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu

a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu
• odpadové hospodářství podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech
• ochrana ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší
Odbor životního prostředí dále vydává souhrnné vyjádření k záměrům (stavbám a činnostem)
a k návrhům územních plánů obcí, za jednotlivé
dotčené orgány státní správy na úseku ochrany
a tvorby životního prostředí. Dále zajišťuje organizační a technické záležitosti při projednávání dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
Odbor životního prostředí v rámci oblasti samostatné působnosti
• poskytuje informace dle zákona č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí
• zabývá se ve spolupráci s městskou policií
problematikou toulavých zvířat ve městě
• spolupracuje s odborem majetku města
a komunálního hospodářství při zpracování
plánu odpadového hospodářství města a při
zpracování obecně závazné vyhlášky města
o organizování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území
města
• je gestorem povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností
a zabezpečuje zpracování podkladů pro tvorbu
a aktualizaci povodňových plánů
• spolupracuje při plánování a zabezpečování
rekonstrukce a údržby veřejné zeleně
• spolupracuje při zajišťování tvorby a ochrany
životního prostředí ve městě při investičních
akcí města
• zabezpečuje činnost komise životního prostředí
Odbor životního prostředí najdete v budově Městského úřadu v Moravské Třebové, ve 2. patře, na
ulici Olomoucká č. o. 2. Pavel Báča, vedoucí OŽP

Informace o řízení Technických služeb města Moravská Třebová
po dobu nepřítomnosti Gabriely Horčíkové
Pod dobu své mateřské dovolené bude paní Horčíková nepřetržitě vykonávat funkci jednatelky společnosti
TSMT, a to na základě uzavřené Smlouvy o výkonu
funkce jednatele. Na období od 1. 7. 2012 do 31. 12.
2012 uzavřela společnost TSMT, s. r. o., dohodu o pro-

vedení práce s Pavlem Brettschneiderem, na základě
které bude místostarosta Brettschneider vykonávat
činnosti související s operativním řízením společnosti
TS - kontrolní činnost ve společnosti, organizace VŘ,
zastupování na poradách a jednáních, atd.
(zr)

V mateřince v Jiráskově ulici finišují stavební práce,
vybrán je i nový nábytek
Mateřská škola v Jiráskově ulici v Moravské Třebové doznává letos rozsáhlé rekonstrukce. Postup prací umožnil částečné užívání budovy, a tak v jednom
z bloků už probíhá běžná výchovná činnost. V současnosti pokračují práce na zateplení obvodového
zdiva, jsou osazena plastová zádveří šaten, provádí se
kompletace elektro a zařizovacích předmětů, dokončují se obklady a dlažby sociálních zařízení a chodeb. Současně s pokládáním podlahových krytin se
provádějí malířské a natěračské práce. Pokračují práce na přípravě podkladních vrstev venkovních úprav
a pokračuje se na venkovním oplocení. S Okresní hygienickou stanicí ve Svitavách bude v nejbližší době
diskutována nutnost osazení sníženého dětského madla schodišť do ložnic. Po dvouměsíčním provozu
se opět objevily problémy s myčkou nádobí, která
umývá nekvalitně, a proto bude zhotovitel, svitavská
firma Olspol, situaci reklamovat u dodavatele. Zhotovitel také pro město provede vyčíslení použití barevných pigmentů pro sytější barvy fasády.

Pro vybavení mateřské školy byl vyčleněn v městském rozpočtu necelý půl milion na nákup a instalaci
zdravotně nezávadného dětského nábytku, na jehož
dodavatele proběhlo v minulých dnech výběrové řízení. Počátkem srpna by mělo město, coby investor
rekonstrukce mateřské školy, podat žádost o kolaudaci stavby, ukončení kolaudačního řízení je plánováno ke konci srpna 2012.		
(daz)

Kolik nás je

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2012 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 560 občanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 6.
2012 na trvalém pobytu 10 676 občanů. (zr)
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Stezky na Hřebči prošlápnou ročně více
než čtyři tisícovky návštěvníků
Na téměř čtyři a půl tisíce lidí odhadují
správci naučné trasy Hřebečských důlních
stezek počet turistů, kteří tento zajímavý
kousek přírody Moravskotřebovska navštíví. Velkou část jich kromě pěších tvoří cyklisté. Podle autora projektu Lumíra Moučky
se však Technické služby města Moravská
Třebová, které mají na starost úklid a údržbu stezek, stále dokola potýkají s vandaly,
již si pletou přírodní lokalitu se smetištěm.
Skládky jsou obnovovány na několika stále

stejných místech a není zatím způsob, jak se
tomuto nešvaru účinně bránit. Dalším, i když
méně bolestivým negativem stezek je absence občerstvovací stanice. Město Moravská
Třebová jako garant projektu se v nadcházejících měsících obrátí s výzvou na potenciální provozovatele této služby. Kromě zajištění
stánku s občerstvením by měly být v nejbližší době obnoveny či nově instalovány rozcestníky pro orientaci těch návštěvníků, kteří
jsou v lokalitě úplnými nováčky.
(daz)

Jarní anketa ověřující výstupy z veřejného fóra
ukázala občanskou uvědomělost
Průměrný věk respondentů, kteří na anketní lístek odpovídali přes internet, byl 39,13 let.
Průměrný věk respondentů, kteří odpovídali tištěnou formou, byl 31,69. Průměrný věk všech respondentů byl 36,44.
V poznámkách občanů se objevily názory, že
se ani vyjádřením jejich názorů na problémy
města a předložením námětů na zlepšení života
v Moravské Třebové nic nezmění. Na to reaguje místostarosta Václav Mačát: „Někteří občané
o významu ankety a o její účinnosti pochybují,
avšak já bych každého rád ujistil, že se vedení
města a rada města jejich kritikou, připomínkami
a náměty s vysokou vážností zabývají a v rámci
rozpočtu města s ohledem na finanční náročnost
realizujeme příslušná opatření.“
Mezi konkrétními návrhy občanů lze číst, že je
potřeba upravit městské parky a zelená zákoutí,
instalovat lavičky, mimo jiné na Křížovém vrchu,
a zvýšit na těchto prostranstvích dozor. Zřejmě
obyvatelé východní části města by si například
také přáli více osvětlení před povodňovými deskami a historickým mlýnem. Jako negativa byly
zmíněny absence zahradních restaurací či zrušení
autobusové zastávky u Komína. K tomu se opět
vyjadřuje vedení města: „Zastávka u Komína
byla obnovena na požadavek města již před několika měsíci. Vídám často, že lidé na zastávce
nastupují i vystupují, tedy to funguje a autobusy
tuto zastávku dodržují,“ říká starosta Miloš Izák.
Zajímavá stanoviska zaujímají občané k otázkám
třídění odpadu. Přestože Moravská Třebová se
do systému třídění odpadů zapojila už před mnoha lety a je hodnocena jako jedno z měst s vel-

Poděkování
Policii ČR
Ráda bych prostřednictvím zpravodaje poděkovala nprap. Martinu Tylšarovi a prap.
Josefu Šiborovi z obvodního oddělení Policie ČR v Moravské Třebové a nprap. Petru Václavkovi ze svitavského oddělení za
rychlé a vysoce profesionální vyřešení případu. Ve velmi krátké době objasnili červnovou krádež v našem domě a vypátrali
odcizené šperky. S poděkováním a úctou
k jejich práci.
Jaroslava Skácelíková.

kým objemem tříděného odpadu, v anketě se objevily komentáře: Zatím třídím odpad, ale pokud
bude poplatek vyšší, přestanu, nebo: Kdybych třídila odpad, nepotřebovala bych popelnici, kterou
platím, a jeden velmi zajímavý: Netřídím odpad
jako protest proti nesmyslné optimalizaci dopravy od 1. 12. 2011.
Pro zajímavost uvádíme statistiku odpovědí na
vybrané dotazy ankety:
Jakých kulturních akcí jste se zúčastnili v Moravské Třebové v roce 2011?
Koncerty (všeobecně) – 36 občanů
Kejkle – 34 občanů
Ohňostroj – 22 občanů
Programy na zámku – 20 občanů
Kino – 18 občanů
Městské slavnosti – 17 občanů
Dny Slovenské kultury – 16 občanů
Moravskotřebovský bramborák – 15 občanů
Výstavy a vernisáže – 15 občanů
Divadlo – 12 občanů
Rozsvícení vánočního stromu – 12 občanů
Kinematograf Bří Čadíků – 12 občanů
Vandr skrz Maló Hanó – 9 občanů
Arkády – 8 občanů
Která kulturní akce v Moravské Třebové se
Vám nejvíce líbila?
Ohňostroj – 31 občanů
Kejkle – 14 občanů
Kino Čadíci – 16 občanů
Kino – 2 občané
Bramborák – 12 občanů
Absolvovali jste v posledních 5 letech prohlídku zámku?
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Hornické muzeum by
mohli turisté navštívit
i na Třebovsku

Myšlenku na zbudování muzea regionálního
hornictví stále neopouštíme. Shodli se na tom
vedení města, autor projektu Hřebečské důlní
stezky i partneři tohoto turistického lákadla,
jimiž jsou Lesy ČR a firma P-D Refractories
CZ a. s., dříve Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice. Na schůzce zástupců všech jmenovaných subjektů konané 4. července 2012, v den druhého výročí
zprovoznění Hřebečských důlních stezek, se
rozvinula diskuse kolem dávno připraveného
záměru zbudování muzea místního hornictví.
Důlní činnost se v regionu Moravskotřebovska zaměřovala zejména na dobývání keramických jílů. Od 17. století patřily pozemky
v tomto kraji Lichtensteinům, kteří zde těžili nepříliš kvalitní uhlí a později i lupek – jíl
vhodný k výrobě žáruvzdorných materiálů, jako je šamot. Jeho těžba přetrvala až do
konce 20. století. V lokalitě Hřebče se nachází Jihlavská štola, nyní takzvané „důlní dílo
v zajištění“, která by mohla být zpřístupněna
veřejnosti jako ukázka podmínek práce místních horníků. Projekt však nebyl včas kvůli
majetkovým nejasnostem s přístupovými
pozemky přihlášen do výběrového řízení na
granty poskytované z regionálních operačních programů pro tento typ záměrů, a nyní
se podle slov místostarosty Moravské Třebové Václava Mačáta musí čekat na příležitost
k získání dalších dotací.
(daz)
Ano – 277 občanů
Ne – 119 občanů
Zhlédli jste v posledních 5 letech expozice muzea?
Ano – 267
Ne – 130
Jaké je Vaše nejoblíbenější místo nebo zákoutí?
Křížový vrch – 77 občanů
Park – 45 občanů
Zámek – 38 občanů
Pastýřka – 23 občanů
Třídíte odpad?
ANO – 434
NE – 23
Někdy – 15			
(zr)

Výběrové řízení na dodavatele osvětlení
moravskotřebovských ulic je u konce
Smlouvu s dodavatelem zakázky Modernizace
veřejného osvětlení v Moravské Třebové schválilo v pondělí 23. července zastupitelstvo města na
svém mimořádném jednání. Vítězem výběrového
řízení se na základě své nabídky stala firma Siemens. Části veřejného osvětlení ve městě, jako
jsou stožáry, kabelová síť a rozvaděče, jsou za
hranicí životnosti a neustále se zvyšují náklady
na údržbu, nehledě na jejich energetickou náročnost. V roce 2011 přišel provoz veřejného osvětlení město na více než tři miliony korun. Montáží nových úsporných typů lamp se předpokládá
smluvně garantovaná úspora 1,6 milionu korun
ročně. Součástí zakázky by měla být instalace

dispečinku pro sledování a ovládání soustavy
veřejného osvětlení. Zásadní pozitivum investice je předpoklad financování tzv. metodou EPC,
při níž dodavatel na sebe bere závazek dosažení
garantované úspory, tedy že celkové platby města za dobu splácení nebudou vyšší než celková
úspora nákladů za dobu splácení. Jinak řečeno
investice do modernizace VO by se měla zaplatit
z dosažených úspor. Pokud by nebylo garantované úspory dosaženo, vzniká městu nárok na slevu
z ceny. Celková investice pro modernizaci odhadovaná na základě současných údajů je spočítána
na dvanáct milionů korun, doba trvání modernizace dva roky od podpisu smlouvy.
(daz)
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Tři roky poté
Jestlipak si někdo ještě vzpomněl, že
naše rozhledna Pastýřka na Pastvisku
(kóta Nad Boršovem 516 mnm) má právě
tři roky? Byla otevřena slavnostně 20. 6.
2009 a já jsem byl tenkrát u toho. A proto také o třetím výročí naší mladé sličné strážkyně jsem neopomněl strávit u ní
alespoň chvilku. Jak to s ní dnes vypadá?
Už není neposkvrněnou pannou (leckdo
se na ní doslova podepsal různými nápisy,
jmény a hloupostmi se to na sloupech
rozhledny a na dřevěných podlahách pater
jenom hemží). Věž zatím dobře odolává
i náporům větru a všem nečasům. Možná
by už neškodilo sem tam barvou přetřít
některá místa na prknech ošoupaná od bot
a podívat se na začínající rez. Za zmínku
stojí okolí rozhledny. Co už jsem tu za ty
roky viděl poházených obalů od svačin,
lahví a střepů (zřejmě se někdo rád ukájí zvrácenou zálibou shazovat sklenice
z Pastýřky na skalnatou zem!) Nedávno
odtud kdosi ukradl jeden ze dvou odpadkových košů. Nebo: chcete si sednout pod
přístřešek - a ouha! Lavička je hustě postříkaná kečupem... Někteří lidé jsou zřejmě horší než zvěř. Ale najdou se i opačné
zkušenosti. Tak při jedné z mých ranních
návštěv za rozbřesku o červnovém slunovratu jsem tu zastihl ještě další osobu.
A bylo to příjemné setkání. Zčistajasna se
zde objevil jeden starší občan, který dobrovolně občas uklízí to, co jiní lhostejní
lajdáci u rozhledny zanechávají. Někdy
dokonce snese v pytli do města nasbírané
odpadky. Dnes za pomoci husí peroutky
vymetal smetí pod schodištěm. Je to obdivuhodná, nepopulární práce, zasluhující díky. Avšak – neměly by se o prostor
u rozhledny více starat úklidové služby
města? A kde je slíbený trvanlivý prapor
Moravské Třebové, který měl nahradit
nad střechou rozhledny ten původní, již
dávno poničený cár. Při zmíněné slavnosti před třemi lety řekl starosta Josef
Ošťádal: „Rozhledna je něco, co nás pojí
dohromady.“ Nezbývá než tuto naději
zopakovat: pečujme o naši Pastýřku společně tak, aby vydržela déle než její německá předchůdkyně před sto lety. Ta po
deseti letech spadla pod náporem vichřice. Doufejme, že naše Pastýřka předčasně
nezajde na nezájem o její údržbu a nebo
na vandalismus zlých lidí.
J. Strouhal

dokončení ze strany 1
Velkolepější program by se jistě odrazil na ceně
vstupného, jeho výrazným navýšením, což není
naším cílem. Rádi bychom, aby se diváci a návštěvníci festivalu pobavili a užili si příjemný
den v krásném prostředí moravskotřebovského
zámku. Celkově ale u všech kulturních akcí, které jsou pořádány nejrůznějšími subjekty, nejen
Kulturními službami, je patrná klesající tendence zájmu diváků, a to jednoduše proto, že je velká konkurence a akcí přiliš. Někdy se mi jeví, že
jsou diváci kulturními akcemi a festivaly snad až
přesyceni.
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Aktuality

Fotografové Hřebečska byli odměněni
na radnici v Moravské Třebové
slané fotografie. V kategorii Lidé nebyla uděVyhodnocení druhého kola soutěže o nejlepší
lena žádná cena, v kategorii Technické památsnímek z lokality Hřebečských důlních stezek
ky zvítězil Lukáš Částka s fotografií Kolejnice.
se uskutečnilo ve středu 4. července v 15 hoV kategorii Příroda vyhrál František Gregor
din v obřadní síni moravskotřebovské radnis fotografií Rezace. Datum bylo
vý potok. Předání
zvoleno jako přicen, kterými byly
pomínka otevřesošky permoníka
ní Hřebečských
Huga,
maskota
důlních
stezek
HDS, bylo dokonaného v roce
provázeno kultur2010. Fotografie
ním vystoupením
přírody, technicZUŠ. Před oficikých památek či
álním vyhlášením
dějů souvisejících
výsledků a předás přírodní lokaním cen se konalo
litou Hřebečska
setkání partnerů
už podruhé měli
projektu,
jimiž
možnost zasílat
jsou Lesy ČR,
do soutěže fotoMladějovská úzamatéři, kteří si
jako téma svých Snímek ze slavnostního předání ocenění tvůrcům fotografií korozchodná dráprací zvolili právě v soutěži Dějuplné Hřebečsko
Foto: Nikola Jakoubková ha a P-D Refractories. Lesům ČR
Hřebečský masív.
byla udělena cena za přínos projektu. DiskutoKomise ve složení garant projektu Hřebečské
valo se o jeho výsledcích a dalším směřování.
důlní stezky Lumír Moučka, místostarosta MoZástupci uvedených organizací se shodli na náravské Třebové Pavel Brettschneider a ředitelzoru, že by atraktivitě stezek prospělo zpřístupka Kulturních služeb města Moravská Třebová
nění Jihlavské štoly.		
(daz)
Libuše Gruntová posoudila a vyhodnotila za-

Hana Horská ve Štiavnici vystavila
počítačovou grafiku a vybraná díla
Již 20. samostatná výstava moravskotřebovské
malířky a grafičky Hany Horské byla v polovině
července zahájena na Slovensku v Banské Štiavnici. Moravská Třebová a Banská Štiavnica již
řadu let rozvíjejí své partnerství, které přerostlo
i v přátelství osobní. Ve velmi příjemné atmosféře se v pátek 13. 7. 2012 uskutečnila v kulturním
centru Banské Štiavnice vernisáž výstavy Hany
Horské. Součástí vernisáže byl i videozáznam
„Život s výtvarným srdcem“, kde jsou zachyceny pohledy autorky na její tvorbu. Starosta Moravské Třebové Miloš Izák při svém vystoupení připomenul upřímné vzájemné vztahy a akce
mezi našimi městy. Vyvrcholením bylo předání
daru města Moravská Třebová partnerskému
městu Banská Štiavnica z rukou Miloše Izáka
primátorce města Banská Štiavnica Naděždě
Babiakové. Šlo o unikátní grafiku Hany Horské
vytvořenou v programu CorelDRAW® Graphics Suite, kde je ztvárněn pohled na dominan-

Jedná se i letos o tzv. program na klíč? Pokud
ano, jaké má tento typ dramaturgie výhody?
Ano, i letos jsme se obrátili na profesionální
agenturu. Výhodou festivalu na klíč je, že nám
šetří peníze. Festival je v režii několika umělců, kteří jsou využitelní na více představení,
rovněž se tímto uspoří náklady na dopravu,
jelikož spousta vystupujících bývá z různých
koutů republiky. Další nespornou výhodou je
jednotná koncepce a větší ideová sevřenost
festivalu.
Dagmar Zouharová

ty Moravské Třebové. Přítomní byli velmi mile
překvapeni a primátorka vyslovila přesvědčení,
že tento obraz bude ozdobou radnice v Banské
Štiavnici, stejně jako obrazy Hany Horské zdobí
radnici v Moravské Třebové.
V poslední době, kdy nás často provází napětí ve
společnosti, byla tato vernisáž zastavením plným
klidné, pozitivní a přátelské atmosféry.
(zr)

Předání daru městu Banská Štiavnica: starosta
Moravské Třebové Miloš Izák, primátorka Banské Štiavnice Naděžda Babiaková a autorka Hana
Horská s předaným obrazem
Foto: archív

Městská policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Městská policie radí

Jak na parkování v centru města bez zbytečných
pokut? Jak se vyhnout nechtěným a zbytečným
finančním příspěvkům městu nebo státu z rodinných rozpočtů? Počínejme si podle pravidel
nastavených naší společností. Mnozí řidiči mohli ušetřit právě na zbytečných výdajích, které
ochudily rodinné rozpočty po uhrazení blokové pokuty za nesprávné parkování v historickém centru našeho města. Takže pro zopakování
nastavených pravidel v Moravské Třebové: Při
každém vjezdu do historického centra řidič míjí
dopravní značení, které mimo jiné upozorňuje
na ZÓNU ZÁKAZU STÁNÍ. V takové zóně je
možné zastavit pouze na dobu nezbytně nutnou
k naložení a vyložení nákladu nebo nastoupení
a vystoupení osob. A věřte, že tato doba zdaleka
neznamená pořízení nákupu a neprodlené opuštění zablokované ulice po jeho uhrazení. Pro takové případy jsou v centru dostatečně zřetelně
označena místa, které lze ke stání užít, avšak za
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
Lidsky řečeno, je třeba zakoupit parkovací lístek
v jednom ze tří automatů a poté je možné užít
označeného parkoviště. Někteří lidé se domnívají, když se postaví např. na náměstí před značku,
která upozorňuje na placené parkoviště, že nemusí poplatek hradit. Omyl. Nezapomínejme na
zónu zákazu stání!

Láhev vodky pro bezdomovce

Mladík z Moravské Třebové se vydal den před
svými čtrnáctými narozeninami do obchodního
domu Billa, kde před vchodem do prodejny dostal zajímavou nabídku od jednoho z místních
bezdomovců. Lákavé nabídky se zcela dobrovolně rozhodl využít. Muž ve věku okolo 40 let
nabídl mladíkovi 100 Kč za to, když mu donese
z regálu prodejny láhev vodky. Odvážný mladík
se pustil do práce. Bohužel však nekalá myšlenka byla v zápětí odhalena. Zřejmě pot na čele
a značná nervozita prozradily nezákonné počínání. Láhev v hodnotě 149,90 Kč, která za trikem mladého výtržníka uvízla, bude pro mladíka
velice nepříjemnou záležitostí. Případ totiž budou strážníci předávat na odbor sociálních věcí

a zdravotnictví, orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, což zřejmě nebude ten pravý dárek k narozeninám po kterém muži v tomto věku touží.

Nepoučitelný prodejce

Na parkovišti u prodejny Lidl se dne 12. 7. objevil podivný prodejce zeleniny. Rozložil stánek
a následně začal nabízet zřejmě úrodu z vlastní
zahrádky zákazníkům přijíždějícím pro nákup
do uvedené prodejny. To se samozřejmě nelíbilo obchodníkům z Lidlu, proto na místo přivolali představitele zákona. Ti se nestačili divit,
když zjistili, že prodejce není schopen doložit
povolení k užívání veřejného prostranství. Aby
se strážníci zachovali lidsky, dostal tento suverénní prodejce půlhodinovou lhůtu k opuštění
místa. Dohoda zněla: „Zbalte si zboží i stánek,
za půl hodiny provedeme kontrolu, zdali je vše
v pořádku!“ Dotyčný suverénní prodejce ze Svitav bez poznámek souhlasil. Zřejmě se však domníval, že si z něj místní strážníci dělají srandu.
Jinak nelze jeho konání vysvětlit. Po více jak
půlhodinovém návratu hlídky na parkoviště se
muž bez jakéhokoliv ostychu i nadále věnoval
prodeji. Zisk, kterého vykutálený prodejce dosáhnul, zřejmě zdaleka nepokryl pokutu, která
následovala. A samozřejmě tentokrát si strážníci
na místě počkali do doby, kdy prodejce vše sbalil
a parkoviště opustil.

Navoněný zlodějíček

Po čtrnácté hodině dne 11. 7. vyjela hlídka městské policie společně s hlídkou policie ČR na
oznámení, které avizovalo organizovanou skupinu, kradoucí zboží v prodejně Penny Market.
Dobrá spolupráce místního Obvodního oddělení
PČR a městské policie zapříčinila, že se u vchodu do prodejny sjely hned tři policejní vozy.
V prodejně však byl zadržen pouze jeden „zákazník“, který si popletl obchod se skladem Armády spásy a hlavně zřejmě toužil po tom, aby
světu hodně voněl. V jeho batohu bylo nalezeno
6 ks dámského deodorantu Nivea, 25 ks pánského deodorantu Adidas a další drogistické zboží
v celkové hodnotě 3.676 Kč, které hodlal odnést
z prodejny bez zaplacení. Nejprve tvrdil, že má

Pacienti se vyjadřují k péči poskytované
v nemocnicích
Pacienti se mohou vyjadřovat k poskytované
péči. Až do 20. srpna posuzují kvalitu zdravotnických služeb na internetových stránkách Pardubického kraje a nemocnic akutní péče. Přímo
v nemocnicích vyplňují anonymně dotazníky
již od června. „Prostřednictvím tří dotazníků,
které jsou shodné pro všechny nemocnice, sledujeme spokojenost pacientů při hospitalizaci,
v ambulantní péči a pozornost je věnována také
zkušenostem rodiček s porodnickými odděleními. Zajímá nás, kde mají naše nemocnice vůči
pacientům rezervy. Jedině tak se naše zařízení
v oblasti kvality poskytované péče mohou posouvat dál,“ uvedl Martin Netolický, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.
S nápadem společné ankety pro pacienty přišli

zástupci nemocnic. „Za tuto iniciativu jsem velmi rád, neboť je patrné, že se jedna nemocnice
může něco přiučit od druhé, aniž by mezi sebou
soutěžily,“ vysvětlil krajský radní Martin Netolický. Pacienti v dotaznících odpovídají na otázky týkající se podávání informací o léčebně-ošetřovatelské péči, stravování či respektování
osobnosti pacienta včetně zajištění soukromí.
„Dalšími sledovanými oblastmi je například
čistota prostředí a samozřejmě přístup zdravotníků k pacientovi,“ dodal Netolický. Na portálu
Pardubického kraje zájemci naleznou dotazníky
na hlavní straně v sekci Nepřehlédněte. Anketa
je jednou z dalších aktivit Koordinační a řídící
skupiny nemocnic Pardubického kraje.
Tisková zpráva Pardubického kraje
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vše pro vlastní potřebu. Nakonec však pochopil,
že tento argument neobstojí a přiznal, že zboží dále prodává po restauracích. Peníze údajně
potřeboval na zaplacení poplatku za paušál telefonu, ale když se podrobil testu na přítomnost
omamné a psychotropní látky, bylo hned vše
jasné. Představitelé zákona zjistili, že se jedná
o uživatele moderní chemie, který si touto cestou shání peníze na své potěšení.

Pomoc v nesnázích

Před 21 hodinou dne 23. 6. přivezl do Moravské
Třebové muž z nedaleké obce Březina ženu, kterou nalezl zcela zmatenou právě v této obci. Žena
nevěděla jak se jmenuje, kde se momentálně nachází, odkud pochází ani ke komu patří. Netušila
jak se dostala až do míst, kde ji R. K. trvale žijící
v obci Březina nalezl. Zachránce správně zareagoval, obrátil se na linku 158 a ženu vlastním
vozidlem dopravil až do Moravské Třebové. Tu
si převzali strážníci Městské policie Moravská
Třebová, kteří díky velice dobré místní znalosti
okamžitě věděli, kdo že vlastně neznámá žena
je. Podařilo se také zjistit ve spolupráci s Policií
ČR telefonický kontakt na dceru, která následně
uvedla, že mámu již delší dobu hledají. Do Moravské Třebové si ženu přijel vyzvednout vlastní
bratr, u kterého byla na návštěvě v obci Janůvky, odkud odpoledne odešla na procházku. Bratr
ženy byl právě v Moravské Třebové a chystal se
podat oznámení o jejím zmizení. Tak naštěstí vše
dobře dopadlo a odvážnému zachránci z Březiny
patří velké poděkování.
Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centrální
ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, provozoven sloužících k podnikatelské činnosti, 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.

GSM: 605 255 351,
731 031 231,
e-mail: kblaha@mtrebova.cz,
pco@mtrebova.cz
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Kultura
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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: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky
vráceny do prodeje.

Městské kino
V srpnu nepromítá.

Kulturní centrum
Kinematograf bratří Čadíků
21.-24. srpna 2012, vždy od 21:00, náměstí
T. G. Masaryka
Program:

21. 8. úterý – Fimfárum – Do třetice všeho dobrého

Stručně o nových pohádkách: V pohádce Jak na
Šumavě obři vyhynuli se štáb filmového týdeníku
vypraví do šumavských hvozdů odhalit, zda tam
opravdu žijí nebo nežijí obři.
V pohádce O kloboučku s pérkem sojčím aneb
Král měl syny, zavolá si ale pouze dva, neboť syna
Honzu nikdo nebere vážně. Vysoko v horách si zapomněl klobouček se sojčím pérkem a teď se mu
po něm ve stáří zastesklo.
Nejdelší pohádka Rozum a Štěstí řeší kardinální
otázku, zda se dá žít bez Rozumu nebo bez Štěstí.
Režie: Vlasta Pospíšilová, Kristina Dufková, David
Súkup

22. 8. středa – V peřině

Magický svět dobrých i zlých snů, který se
ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce. Na malebném
náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se
nachází čistírna peří, v druhém má kabinet paní
Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý
svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat.
Vykladačka snů je díky tomu bez práce. Boj s paní
Hildou a boj o sny a se samotnými sny vyvrcholí
v magickém polštářovém světě přímo v peřinách.
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná,
Matěj Převrátil, Bolek Polívka ad.

23. 8. čtvrtek – Nevinnost

Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Uznávaný lékař,
milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu
za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá
člověk, který může být motivován osobní pomstou.
Režie: Jan Hřebejk, hrají: Ondřej Vetchý, Anna
Linhartová, Zita Morávková, Aňa Geislerová ad.

Tradiční Sušická pouť
se uskuteční ve dnech

18. a 19. srpna 2012

na hřišti v Sušicích.
V sobotu pouťová zábava, hraje Mefisto
Mohelnice, začátek od 20 hodin, připravena bohatá tombola, v neděli stánkový
prodej. Po oba dny různé pouťové atrakce,
občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé dobrovolní hasiči ze Sušic.

24. 8. pátek – Lidice

Příběh Lidic, je příběhem
obyčejných lidí, kteří se připletli do cesty dějinám. Podle
scénáře Zdeňka Mahlera,
nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války. Nacisté chladně
popravili všechny lidické
muže, ženy a děti nechali
převézt do koncentračního
tábora. Některé děti dali na
převýchovu. Celková bilance
– 192 popravených mužů, 58
žen zemřelo v koncentračních
táborech a 88 dětí bylo
posláno do plynu. Obec
Lidice byla vymazána z map
a srovnána se zemí. Výpravný velkofilm Lidice je
natočen podle skutečné události.
Režie: Petr Nikolaev, hrají: Karel Roden, Zuzana
Fialová, Zuzana Bydžovská ad.

Zámek
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.

Stálá expozice

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

Noční prohlídky zámku
sobota 11. srpna v 21:30 a 22:30 hod.

Okruhy: Středověká mučírna, Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny. Vstupenky je možné si dopředu zamluvit: www. zamekmoravskatrebova.cz

Výstava Expedice středověk
do 16. 9., Zámek Moravská Třebová

Výstava přibližující život lidí ve středověku zábavnou a interaktivní formou. Interaktivní exponáty
vozové hradby, turnajového koně, pranýř, kláda pro
zločince, možnost vyzkoušet si středověké oblečení
nebo zbroj. Ukázky tyčových zbraní a další.

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

Stálé expozice
• Muzeum

egyptské princezny aneb
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Mažoretky Arnika
Moravská Třebová
hledají nová děvčata do svého kolektivu.
Pokud se chceš naučit něco nového a zažít spoustu zábavy, rádi Tě mezi sebou
přivítáme. Pro bližší informace volejte
na tel.: 725 562 015 nebo pište na e-mail:
mazoretkyarnika@seznam.cz.
– Dj Pitrrs

7.7. Na prázdniny s Chupitem
Oblíbený drink s třešní za super cenu.

14.7. Koktejl Party – Dj Pegas
Vybrané druhy míchaných nápojů za pade.

21.7. LASER SHOW – Dj Maty
V klubu se opět rozsvítí mraky laserových paprsků!

28.7. Amundsen Party – Dj Mike
Dej si vodku Amundsen v akci a vyhraj řadu letních dárků.

4.8. Brusinková STAMP Party – Dj Maty
UV razítka co tě v klubu rozsvítí!!! Dobij se vším, co má brusinkovou příchuť!

11.8. Semtex Party – Dj Pitrrs
Kup si semtex a setři si svou výhru!

18.8. „Z“ Party – Dj Juri
Začni Zetkem a získej dárek.

25.8. Poslední prázdninová Megaparty – Dj Mike
Překvapení večera...

Pozvánky
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Evropský rok aktivního
stárnutí a mezigenerační
solidarity
Chystáme pro třebovskou veřejnost, hlavně však pro seniory, rozjezd zajímavého
projektu – SENIOR KLUBU. Rok 2012
je Evropským rokem aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity. Nelekejte se
této věty. Skrývá se za ní i to, že do důchodového věku se dostávají silné poválečné
ročníky. A mezi nimi je většina lidí, kteří
se cítí být stále aktivní. SENIOR KLUB
k tomu může dát nové možnosti. Navíc
se zdá, že řada organizací ve městě bude
spolupracovat a tak malé sdělení na závěr sledujte prosím pozorně zářijové číslo MT
zpravodaje, kde se již dozvíte více! Plánovaný start činnosti se dá předpokládat od
měsíce října 2012!
Václav Žáček
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Poznej letní pecky Pardubického kraje
a vyhraj zajímavé ceny
Viktoriiny vodopády v Holicích v Čechách? Lanový park a bobová dráha na Dolní Moravě?
Klukovské dobrodružství v Hřebečských důlních stezkách? Návrat do historie ve skanzenu
v Hlinsku? Prožijte léto plné zážitků na 23 nových turisticky atraktivních místech Pardubického kraje a zapojte se do prázdninové soutěže
Letní pecky, poznej všecky. Na vítěze čeká víkendový pobyt v krásném hotelu pro 4 osoby na
Dolní Moravě.
V posledních letech se podařilo přinést do kraje
více než 1,3 miliardy korun z evropských peněz
na rozvoj cestovního ruchu. Pro milovníky všech
druhů turistiky tak vznikla řada zajímavých míst
k poznání a navíc si mohou zasoutěžit. Velkou
letní soutěž připravila Destinační společnost
Východní Čechy ve spolupráci s Pardubickým
krajem. „Turisté se letos v Pardubickém kraji
mohou těšit na opravdové letní pecky, které určitě stojí za to navštívit. Některé objekty otevírají skutečně až v červenci. Každý si v této bohaté nabídce určitě nalezne své, ať už se jedná
o rodiny s malými dětmi, zamilované dvojice či
nadšence do historie,“ říká o letních novinkách
Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.
Prázdninová soutěž je založena na principu sbírání razítek do tzv. Vandrovní knížky. Soutěžícím stačí nasbírat sedm razítek z 23 možných
a dostanou se do slosování o bohaté ceny. Razít-

Vodácký tábor 2012
Kam pojedeme letos na vodu? Touto
otázkou začala příprava na náš tábor,
který se konal od 30. 6.-7. 7. 2012. Nakonec zvítězila řeka Ohře. V počtu 26
účastníků jsme se vydali autobusem
směr západní Čechy. Ohři jsme začali
sjíždět kousek od Františkových Lázní a při postupném týdenním splouvání jsme ujeli cca 80 km a končili až
u Pernštejna. Ve volném dni jsme navštívili město Loket i s prohlídkou hradu. Celkem jsme spali ve třech kempech
– v Kynšperku nad Ohří, Sokolově a ve
Vojkovicích. Počasí nám nepřálo, tak
jako tady v Moravské Třebové, občas
sprchlo, zažili jsme i bouřky, ale náladu
nám to rozhodně nezkazilo. Tábor utekl jako voda. Plni zážitků a nově prožitého dobrodružství na vodě jsme se
vrátili domů s tím, že už se zase těšíme
na další tábor, kdy uslyšíme šplouchání
řeky a znovu usedneme do lodí s pádly
v ruce.
Tímto bychom chtěli poděkovat za finanční příspěvek od TJ Slovan Moravská Třebová, který jsme využili na nákup nového materiálu – nový přístřešek,
stany a další nové věci sloužily výborně a budou sloužit ještě spoustu táborů.
Také bychom chtěli poděkovat firmám
z našeho města: CHAS-MT, s. r. o.,
a OR-CZ, spol. s r. o. nám poskytly finanční příspěvky na letošní tábor. Děkujeme. TOM Čochtani Moravská Třebová

Informace
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ka mohou sbírat až do 16. září. „Například u Letohradu se dokončuje obnova středověké tvrzi
Orlice, ve které bude od července knihtiskařká
dílna. Další novinkou letošního léta je opravená
a moderně vybavená Kramářova chata na Suchém vrchu. Z vedlejší rozhledny je nádherný výhled na široké okolí,“ odhaluje některá z dalších
soutěžních míst Miroslav Stejskal, krajský radní
zodpovědný za cestovní ruch. Podle krajského
radního mohou do regionu přilákat další turisty
právě pěkné ubytovací kapacity. „To potvrzují
i výsledky návštěvnosti v zimní sezóně. V Pardubickém kraji se však všichni snaží připravit
turistům nejen rekonstruované památky a   moderní ubytovací zázemí, ale i zajímavý program
a zábavu,“ shrnuje Stejskal.
Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout
zdarma na každém informačním centru v Pardubickém kraji i na všech vybraných památkách.
Samozřejmě jsou k dispozici také na internetu
kraje a destinační společnosti ke stažení. Více
informací o soutěži naleznete na www.vychodni-cechy.info a www.pardubickykraj.cz.
Seznam soutěžních míst
- Dolní Morava – centrum turistického ruchu
(razítko obdržíte v infocentru v chatě U Slona)
- Památník Dr. Emila Holuba v Holicích
- Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Hlinsko
- Hřebečské důlní stezky (razítko obdržíte v infocentru Moravská Třebová)
- Hrad Svojanov
- Areál středověké tvrze Orlice
- Zámek Pardubice
- Kramářova chata na Suchém vrchu
- Vojenské muzeum Králíky
- Berlova vápenka v Třemošnici
- Areál Červená Voda – Buková hora
- Švýcárna Slatiňany
- Muzeum barokních soch v Chrudimi
- Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
- Rekreační lesy Podhůra (razítko obdržíte v kiosku s občerstvením u rozhledny Bára)
- Hotel Jezerka
- Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
- Státní zámek v Litomyšli a Klášterní zahrady
(razítko obdržíte v infocentru v budově bývalého zámeckého pivovaru)
- Hotel Aplaus Litomyšl
- Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera
- Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem
v Žamberku
- Ubytovací zařízení pro aktivní turistiku na Tiché Orlici
- Golf&Spa resort Kunětická hora
O co se hraje?
1. cena – víkend pro 4 osoby na Dolní Moravě
2. cena – wellness víkend pro 2 osoby v hotelu
Aplaus Litomyšl
3. cena – víkend pro 1 osobu v Kramářově chatě
na Suchém vrchu
4. cena – volný vstup pro celou rodinu do Památníku Dr. Emila Holuba v Holicích
5. cena – volný vstup pro celou rodinu na zámek
v Pardubicích
6.–20. cena – dárkové propagační předměty

Komise památkové
péče připomíná
Zájezd do Bruntálu

V sobotu 25. srpna pořádáme zájezd do
Bruntálu, hlavním bodem programu bude
prohlídka bruntálského zámku. Autobus
odjíždí v 11.30 hod. od muzea, předpokládaný návrat mezi 18. a 19. hodinou. Přihlášky a zálohu ve výši 150 Kč přijímáme
v muzeu.

Moravská Třebová, jak ji neznáme

Připomínáme, že fotografie do soutěže
Moravská Třebová, jak ji neznáme je nutno
odevzdat v muzeu do konce srpna. Zahájení výstavy soutěžních prací spojené s vyhodnocením soutěže proběhne ve čtvrtek
10. září v 16 hod., navazovat bude vlastivědné dopoledne v sále sociálních služeb –
téma „Historie moravskotřebovského školství“. Jana Martínková, tajemnice KPP

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 6. 8. 2012
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Svoz seniorů na návštěvu hřbitova se uskuteční
8. 8. 2012. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora Sociálních služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy
rádi zodpovíme na tel: 739 002 744. 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
D. Dokoupilová, tel. 739 002744.
ZPRÁVY Z CHARITY:
Ozdravný pobyt klientů DS Domeček
25. 6. 2012 jsme se vypravili s klienty DS Domeček na týdenní ozdravný pobyt do Moravského krasu. Během celého týdne stačili klienti
navštívit ZOO park a DINO park ve Vyškově,
absolvovat prohlídku zámku v Rájci Jestřebí,
jeskyně Balcarka a Sloupsko-Šošuvských jeskyní. Mezi největší zážitky patřila prohlídka propasti Macocha a projížďka na lodičkách po říčce
Punkvě. Návštěva pštrosí farmy byla pomyslnou
tečkou celého tohoto pobytu. Klienti si během
týdenního odloučení od rodin mohli procvičit
řadu praktických dovedností a celý pobyt významně přispěl ke stmelení kolektivu a navázání
přátelství. Celý pobyt se mohl uskutečnit díky
finančnímu příspěvku 10.000 Kč od hejtmana
Pardubického kraje Mgr. R. Martínka, kterému
tímto mnohokrát děkujeme.
Co se děje v  STD Ulita
Klienti STD Ulita navštívili Ekofarmu v Bělé
u Jevíčka, kde se seznámili s technikou pečení
chleba a sami si ji vyzkoušeli. Následná prohlídka areálu zprostředkovala klientům představu
o ekologickém hospodaření. Stále rozvíjíme činnost ve všech dílnách, pracovní terapie probíhají
v pěkném počasí intenzivně i na zahradě, přičemž snahou je zapojit klienty dílen co nejvíce
do praktických prací a zvelebení prostranství kolem budovy. Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT
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.

Knihovna

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz
ZA ZÁBAVOU do knihovny
Prázdniny pro rodinu
Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
PO-ČT: 9.00–17.00 hod.
SO: 9.00–12.00 hod.
Hrajeme si spolu - celý den k dispozici společenské hry: pexeso, puzzle (malé i velké), 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)
Cestujeme - výstava map, turistických průvodců
a cestopisů
1.-30. 8. 2012 – Výtvarné práce žáků ZUŠ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová, třída p. učitelky Gabriely Pokorné. Přístupno v půjčovní době knihovny.
Půjčování opět zahájeno
Po měsíčním uzavření knihovny (revize knihovního
fondu) zahajujeme od 1. 8. 2012 opět provoz. Půjčovní doba knihovny se v srpnu v dětském oddělení
rozšíří o dopolední hodiny, můžete tedy, děti i dospělí čtenáři, přijít společně.
Půjčovní doba - dětské a dospělé oddělení, studovna:
Pondělí-čtvrtek: 9.00-17.00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 9.00-12.00 hod.
Připravujeme
1. 10. 2012 - Jiří Mára: Japonsko (cestopisná přednáška)
Knihovna dětem
1.-31. 8. 2012 - Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá třída
a Kdo čte, ten se nenudí, pořádaných knihovnou ve
školním roce 2011/2012. Přístupno v otevírací době
knihovny.
1.-31. 8. 2012 - Knižní stopovaná
Tajuplná výprava s knihami za dobrodružstvím a pokladem (literární a vědomostní kviz pro děti).
Čte celá třída
Městská knihovna Ladislava z  Boskovic v  Moravské Třebové začátkem měsíce října 2011, u příležitosti Týdne knihoven, vyhlásila již 14. ročník soutěže
Čte celá třída. Cílem soutěže je vést děti ke čtení,
pomáhat utvářet jejich návyk pravidelně navštěvovat
knihovnu, umět se v ní orientovat, samostatně vyhledávat potřebné informace a využívat je v osobním
životě i ve škole. Jaké byly podmínky soutěže? Přihlásit třídu do soutěže, v období od 1. 10. 2011 do
31. 5. 2012, navštívit alespoň jednou společně městskou knihovnu, stát se v co největším počtu žáků ve
třídě čtenáři knihovny, vypůjčit si v daném období
co nejvíce knih a časopisů. A dále vytvořit společný
čtenářský deník (minimálně 1 zápis o přečtené knize
od 1 žáka). Hodnocení proběhlo 2 kategoriích – žáci
I. stupeně základní a speciální školy, žáci II. stupně
základní a speciální školy, a žáci víceletého gymnázia. Knihovna každé čtvrtletí zpracovávala výsledky
soutěže a třídy s průběhem soutěže seznamovala.
Výsledky soutěže Čte celá třída 2012:
I. kategorie
1. místo 2. tř. ZŠ křižovatka - 100 % čtenářů a 27,71
výp./1 žák
2. místo 3. B ZŠ Palackého ul. - 82,6 % čtenářů
a 25,91 výp./1 žák
3. místo 4. B ZŠ Palackého ul. - 94,7 % čtenářů
a 22,16 výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 9. tř. speciální škola - 100 % čtenářů a 56,69
výp./1 žák
2. místo 2. AV gymnázium - 92,6 % čtenářů a 44,00
výp./1 žák
3. místo 1. AV gymnázium - 73,3 % čtenářů a 30,30
výp./1 žák

Soutěž Čte celá třída byla v rámci projektu Knihovna
21. století finančně podporována Ministerstvem kultury ČR.Ve školním roce 2011/2012 se do soutěže
přihlásilo 16 tříd s 350 žáky Vítězné třídy byly po
zásluze odměněny knihou nebo čtenářským deníkem
a sladkou odměnou! Všem gratulujeme a již se těšíme na jubilejní 15. ročník soutěže, který bude zahájen 1. 10. 2012!
Společné čtenářské deníky jsou po celý srpen vystaveny v dětském oddělení. Zažeňte nudu o prázdninách pěknou knihou! Vyberte si z knih, které se líbily
jiným dětem!
Kdo čte, ten se nenudí
V závěru školního roku uzavřela knihovna 8. ročník
soutěže pro individuální čtenáře s názvem “Kdo čte,
ten se nenudí“. Čtenáři měli za úkol v termínu od
1. 10. 2011 do 31. 5. 2012 nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit z nich do soutěžního archu název
soutěže a koncem května předat ještě svůj čtenářský
deník s minimálně 8 záznamy o přečtených knihách
(tzn. 1 zápis o knize za každý měsíc trvání soutěže).
Písmenka děti dostávaly při každé výpůjčce knihy nebo časopisu, mohly je mezi sebou vyměňovat
a tím do hry zapojovat další čtenáře. Dětem, které
se umístily na prvních 10 místech, předala knihovna
díky štědrým sponzorům zajímavé ceny - např. digitální fotoaparát, hodinky, knihy, sportovní potřeby,
společenské hry aj. Žákům byly ceny předány u příležitosti školních akademií či slavnostním ukončení
školního roku, aby byli další žáci motivováni zapojit
se do 9. ročníku soutěže!
Výsledky soutěže „Kdo čte, ten se nenudí 2012“:
1. Minarčíková Jana - 2. třída ZŠ ČSA
2. Nečesánek Roman - 9. třída ZŠ ČSA
3. Přibylová Michaela - 8. třída ZŠ Kostelní nám.
4. Minarčíková Klára - 6. třída ZŠ ČSA
5. Kadidlo Filip - 4. B ZŠ Kostelní nám.
6. Hanusová Adéla - 4. B ZŠ Palackého ul.
7. Daňková Veronika - 5. B ZŠ Palackého ul.
8. Juračková Eva - 5. B ZŠ Kostelní nám.
9. Abrahamová Šárka - 3. B ZŠ Palackého ul.
10. Řeřichová Jitka - 2. AV gymnázium
Knížka pro prvňáčka
Již čtvrtým rokem se městská knihovna přihlásila do
projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Ga-
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rantem projektu je od letošního roku Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci
s nakladatelstvím Triton. Knihovna spolupracovala
od listopadu 2011 do konce dubna 2012 s pedagogy
prvních tříd základních škol ve městě a také s pedagogy speciální školy. Děti byly pasovány na čtenáře
městské knihovny, pravidelně navštěvovaly knihovnu a půjčovaly si knihy a časopisy. Za dobrou spolupráci škol s knihovnou byly děti v závěru školního
roku odměněny knížkou. Vždy se jedná o původní
českou novinku, vydanou pouze k pro projekt Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Smyslem celé
akce je podpořit čtenářskou gramotnost dětí a rozvíjet ji. Ve školním roce 2011/2012 se dostávali žáci
knihu oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla s názvem Komu patří škola. Ilustrovala ji
přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta
Fučíková.
Čtení na dovolenou
Bower, Satan - Hříchy rodu Borgiů, historický román
Fallada, Hans - Každý umírá sám, válečný román
Hájíček, Jiří - Rybí krev, román ze současnosti
Hildebrand, Elin - Naboso, román pro ženy
Kaye, Robin - Dobré ráno, lásko, milostný román
McClure, Ken - Diagnóza, thriller z lékařskéh prostředí
McNab, Andy - Agresor, špionážní román román
North,Freya - Nová šance, román pro ženy
Parkánová-Whiton, Hana - Moje anglická babička,
autobiografický román
Rankin, Ian - Důvod k vraždě, detektivka
Roche, Charlotte - Modlitby klína, erotický román
Slauhter, Karin - Podlost, detektivní román
Švabach, Petr - Máslem dolů, próza o mezilidských
vztazích
Tučková, Kateřina - Žižkovské bohyně, psychologický román

Nepřehlédněte!

Městskou knihovnu najdete na Facebooku!
Staňte se jejími fanoušky! Více na www.mkmt.cz
PODĚKOVÁNÍ
Díky pochopení a štědrosti moravskotřebovských
firem a organizací mohla i letos knihovna rozdávat
dětem, které se zapojily do soutěže Kdo čte, ten se
nenudí, pěkné ceny. Poděkování patří: Foto-Bednář,
Drogerie Rachidovi, Elektra Zemánek, Klenoty Jelínek, Městský úřad Moravská Třebová, papírnictví
Koh-i-noor, Optika Očko, Sport Ježek, Textil Jelínek, Železářství Budig,

Z činnosti střediska česko-německého porozumění
Má-li středisko zhodnotit první polovinu roku,
musíme konstatovat, že jsme si vedli docela dobře. Během prvního pololetí jsme mimo pravidelná
čtvrteční setkání členů zorganizovali 4 výstavy, 3
přednášky a 4 setkání s krajany. Středisko organizovalo 6 kurzů němčiny pro mládež a dospělé
zájemce. Ve spolupráci s Goethe Institutem Praha
pak tři vzdělávací kurzy pro učitele němčiny z celé
Moravy. Taneční soubor vystoupil v Rozstání, na
Velikonoce a při příležitosti Dne matek ve středisku. Největší zážitek měl soubor při vystoupení
na programu Slunovratu. V polovině července se
mládež Moravskotřebovska v počtu 20 + 4 vedoucí zúčastnila na mezinárodním táboře ve Staufenberku, kde spolu s německými a maďarskými vrstevníky prožili týden plný her, exkurzí, poznávání
a zábavy. Poslední týden v červenci se členové
střediska zúčastnili Hřebečského krajanského setkání v Göppigenu.
Středisko na nový školní rok připravuje kurzy
němčiny pro studenty i dospělé, začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé pod vedením zkušených
lektorů němčiny. Podrobné informace na adrese:
Společnost česko-německého porozumění, Svitav-

ská 18, 571 01 Mor. Třebová, tel. 461 316 304,
e-mail. bgz-mtrebova@seznam.cz.
Pro děti předškolního věku od 4–6 let připravuje
středisko kurz němčiny dle nového programu Goethe Institutu „Němčina s Hans Hasem - němčina
se zajíčkem Honzou“. Dětský program plný her,
obrázků a písniček bude zahájen 4. září 2012 v 10
hodin. Kurz poběží každé úterý od 10–11 hodin ve
středisku v muzeu, v I. poschodí. Zájemci se mohou nahlásit na výše uvedené adrese.
Střediskový program na srpen:
4. 8. účast tanečního souboru na folklórním festivalu v Rožnově „Jánošíkův dukát“
4. 8. zveme všechny milovníky umění, přátele
a známé ve 14 hodin do střediska na vernisáž výstavy
„Přátelské setkání“
Výstava obrazů německé malířky Kristl Dern
(Staufenberg) a soch Ing. Jiřího Kosiny (Mor.
Třebová)
Výstava bude otevřena
Út, Čt 9–12 a 14–16 hodin, St, Pá 9–12 hodin
Výstava potrvá do konce srpna		
-ik-
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Pomozte ocenit dobrovolníky mezi seniory
Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají
k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru
v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout
a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se
odráží v přínosech pro celou společnost. „Nominujte také vy dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, kteří vám pomáhají nebo kterým
byste chtěli za jejich práci pro starší generaci
poděkovat,“ vyzývá všechny krajský radní Pavel
Šotola, který převzal nad oceňováním záštitu.
Ocenění je rozděleno do 3 samostatných kategorií:
I. Dobrovolník (osoba v letech 55+ nebo osoba
mladší, která pomáhá seniorům)
II. Nestátní nezisková organizace (organizace
jakkoliv pracující se seniory)
III. Společensky odpovědná firma
Nominace zasílejte na samostatných nominačních

listech od 22. května do 10. září 2012 na adresu
Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská
15, 530 02 Pardubice, a obálku označte heslem
„NOMINACE“. Každá nominace bude oceněna
pamětním listem, deset počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu. Slavnostní vyhlášení
oceněných proběhne 1. října 2012 v Pardubicích
(místo bude upřesněno).
Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců
veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického
kraje zodpovědný za neziskový sektor. Základní
pravidla, určující kdo může být nominován a kdo
nominovat, jsou uvedena na nominačních listech.
Pět nejlepších dobrovolníků pojede za odměnu
na výlet do sídla evropských institucí do Bruselu
nebo Štrasburku. Stejně jako v loňském roce jim
to umožní spolupráce organizátorů s poslankyní
Evropského parlamentu Zuzanou Roithovou.
Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s.,
e-mail: machova@konep.cz, tel.: 461 031 821, ve
spolupráci s Pardubickým krajem.

Vážím si života
Člověk by řekl, že se jedná o frázi, klišé, prostě
o věc, kterou považujeme všichni za samozřejmou.
Bohužel tomu tak není. Z titulu své profese jsem
po té medicínské stránce s tímto neustále konfrontován. Na začátku je zázračný okamžik zrození
člověka, tak křehký moment, kdy balancování na
hraně v délce minut a někdy i vteřin může otázku
života a případně jeho kvality u tohoto malého človíčka ovlivnit pro celou jeho budoucnost. Na opačném konci jsou závažná zjištění pokročilých onkologických onemocnění, kdy opět úcta k životu
a lidský přístup k člověku je tou nejvyšší prioritou.
Toto jsou dva extrémní póly, mezi nimi je ale celý
život. A právě zde bychom neměli zapomínat na to
vážit si ho. Všichni zapomínáme. Je to lidské. Od
toho jsou zde možnosti, jak paměť jednotlivce i určité komunity osvěžit. Syn byl právě na školním
výletě v Osvětimi. Zde připomenuli jeho generaci, že existovaly ideologie, které ani tu základní
úctu k životu neměly. Co třeba kdyby byla možnost nás ostatních navštívit uranové doly, plněné
v 50. letech lidmi nepohodlnými pro komunistický
režim? Myslím, že bych osobně uvítal toto osvěžení paměti. Prý jsou dnes jiní, nevadí jim např.
soukromé vlastnictví atd. Ano, toto jsem názorně viděl v Číně. Komunistická ideologie v rukou
tamních kapitalistů. V centru výstavního Pekingu
umírala na ulici dívka se zahnívajícími dolními
končetinami a v postranních uličkách si v kalužích
a fekáliích hrají malé děti. A kolem projíždí vládní
limuzína, jejíž pasažér se zaštiťuje ideologií ,,pro
obyčejného člověka“. Samozřejmě nejde vždy jen
o ideologie. Vidět chudobu v Indii mě přimělo opět
se zamyslet, jak málo si vážíme toho co máme.
Tam nejde o politickou orientaci země. Nicméně
statisíce lidí žijí ve velkých městech pod mosty
nadjezdů mimoúrovňových silnic. Tam pod neidentifikovatelnou hadrou je jejich domov. Zde jí,
spí, ale i rodí další děti. Ty pak nemocné a podvyživené v náručí starších sourozenců žebrají u projíždějících aut. Člověku je až hanba při pohledu na
ně jak si žijeme a za co utrácíme. Po návratu mne
oslovily titulky v novinách. Jak naše platy rostou
pomalu, jak životní úroveň stagnuje, jak počet prodaných aut vzrostl méně než před 5 lety a že polovina všech vyrobených potravin končí v odpadu.

A co teprve, že do zahraničí vycestovalo opět více
Čechů než loni. Nebuďme mírně řečeno nevděční!
Mysleme na naše děti, na jejich budoucnost. Pokud vše projíme a utratíme, jakou budoucnost jim
připravíme? Tak jako se svým zdravím bychom
měli hospodařit s dlouhodobou perspektivou a preventivními prohlídkami děláme něco pro vzdálenější budoucnost, tak i preventivními opatřeními
v naší ekonomice pracujeme na budoucnosti našich dětí či vnoučat. Právě proto bychom neměli
být slepí a hluší ani k minulosti, ani k současnosti.
Srovnávat se s okolními státy a hledat pozitiva, nikoliv pouze negativa. Myslet prostě pozitivně! Pak
si budeme o to více vážit stavu našeho života, naší
úrovně ekonomické, sociální a třeba i medicínské.
Za sebe mohu říci, že s každou další takovou informací a poznáním života v jiné zemi si tohoto
vážím stále více. Vážím si života, protože to je
úcta, pokora a tolerance. To je cesta pro šťastnou
budoucnost našich dětí!
Harald Čadílek

Aktuality

Hasiči občanům

Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu?
V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním
středisku, je důležité vědět, co udělat před
odchodem a jak se chovat při opouštění objektu. Evakuaci je oprávněn nařídit velitel
zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci
území své obce, starosta obce s rozšířenou
působností pro svůj správní obvod ORP
a hejtman kraje pro část území svého kraje.
Postup při krátkodobém opuštění domácnosti/objektu:
• vypněte všechny plynové a elektrické
spotřebiče, které máte v provozu,
• elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky
(mimo ledničky a mrazničky),
• uhaste otevřený oheň,
• zhasněte před odchodem všechna světla,
• vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
• ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci.
Při opouštění budovy se chovejte klidně,
pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných.
Postup při dlouhodobém opuštění domácnosti/objektu:
Postupujte stejně, jako při krátkodobém
opuštění objektu, navíc sbalte evakuační
zavazadlo sobě i ostatním členům rodiny,
vypněte hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny a na vchodové dveře umístěte zprávu
o tom, kdy a kam jste se evakuovali a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat
mimo oficiální místa určená k nouzovému
ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).
Více naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Harald Čadílek je primářem gynekologicko-porodnického oddělení Litomyšlské nemocnice Foto: archív autora
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K průpovídkám o moravskotřebovských kuriozitách
Na pohlednicích ze začátku 20. století se lze
setkat s veršovaným výčtem moravskotřebovských kuriozit: Die Schießstatt am Rand, der
Eislauf am Sand, der Thurm ohne Grund, das
Loch ohne Spund, Christus ohne Wund, die
Schule auf der Pfütz sind die Trübauer Witz.
(Střelnice na okraji [města], bruslení na písku [u hostince Na písku], [radniční] věž bez
základů, díra [hostinec zvaný Lochwirtshaus]
bez zátky, Kristus bez ran [kamenný krucifix
u hřbitovního kostela], škola v kaluži [v dnešní ulici Čs. armády] jsou třebovské žerty.) Jejich podrobné vysvětlení poskytuje M. Kužílek v Moravskotřebovských novinách z roku
1997 (č. 10, s. 7). Připojuje ještě říkanku zaměřenou na moravskotřebovská pohostinská
zařízení a psanou v dialektu a text vývěsního
štítu hostince U bílého koníčka z roku 1780.
V průběhu 19. století byly zaznamenány nejméně tři starší verze uvedené průpovídky.
Dvojverší Der Turm ohne Grund, Christus
ohne Wund se zřejmě tradovalo už od 18. století a bylo doplňováno a obměňováno podle
aktuální situace.

V soupisu domů vytvořeném kolem roku
1890 Franzem Fritscherem a uchovaném
v okresním archivu nacházíme v souvislosti s domem č. 9 na náměstí tento výčet
moravskotřebovských zvláštností: Uhrturm
ohne Grund, Weltheiland ohne Wund, vier
Männer ohne Mund, Fass ohne Spunt. Fritscher zde uvádí, že zatímco první dvě pozoruhodnosti (věž bez základů a Spasitel
bez ran) jsou stále na svém místě, sud bez
špuntu byl odstraněn po snesení městských
bran a čtyři muži bez úst, kteří zdobili fasádu
domu č. 9 na náměstí, se na ni nevrátili po
požáru v roce 1840 a následující přestavbě
domu.
Starší variantu této průpovídky zaznamenal
další historik Moravské Třebové 19. století,
Franz Wilhelm Horky. V časopise Brünner
Wochenblatt z roku 1824 zveřejnil na s.
245–247 článek o věži fortny v Bránské ulici. Zmiňuje v něm i ostatní městské brány
a hlavně nálezy učiněné při jejich demolici.
V poznámce uvádí, že Dolní brána přestala plnit svůj účel už v roce 1766 v souvis-

losti s výstavbou piaristické koleje. Tehdy
prý město Moravská Třebová ke svým třem
dosavadním zvláštnostem získalo čtvrtou.
Původní rčení mělo znít: Ein Thurm ohne
Grund , ein Kreuz ohne Wund, eine Jungfrau ohne Mund“ – tedy „Věž bez základů,
kříž [Ukřižovaný] bez rány , panna bez úst.
Bylo prý doplněno o „ein Faß ohne Spund“
– „sud bez zátky (špuntu)“. K tomu bylo přirovnáváno město, jehož tři brány byly na noc
pečlivě uzamykány, zatímco čtvrtá už neexistovala a kdokoliv tedy mohl v těchto místech vejít do města nebo je opustit. Pannu
bez úst Horky nijak nekomentuje.
Bez komentáře zůstává také další verze
průpovídky o třebovských zvláštnostech
z pera Johanna Frenzla (na jeho rukopis Gedenkbuch der Stadt Mähr. Trübau / I. z roku
1866 uložený v Moravském zemském archivu nedávno upozornila Vladislava Říhová).
K veršům Der Thurm ohne Grund, Christus
ohne Wund Frenzl přidává „einen Barbier
nicht zu jeder Stund“, tedy „holiče (lazebníka)
nikoliv každou hodinu (ne kdykoliv?)“. -jm-

K původu reliéfu zazděného ve dvorním traktu domu č. p. 11
Mezi dosud neevidovanými artefakty, které
byly nedávno sepsány členy komise památkové péče, je i reliéf znázorňující dívku se
sepjatýma rukama, uchovaný ve výklenku
ve dvoře domu č. p. 11 – Cihlářova 7. Reliéf
byl zachycen na jedné z kreseb v albu Johanna Frenzla Gedenkbuch der Stadt Mähr.

Reliéf ve dvoře domu č. p. 11 – současný stav

Trübau / I. z roku 1866. Na kresbě je ještě
zachycen i oblouk horní části náhrobníku
s částí opisu, obsahující datum úmrtí neznámé dívky. Poslední číslici již Frenzl nerozluštil – do kresby vepsal „155? den 5 Mei“.
Ačkoliv se snažil zachytit všechny zachované detaily, hvězdu na čele dívky nenakres-

lil. Jeho kresba tak potvrzuje předpoklad, že
reliéf pochází z renesančního náhrobníku,
a zároveň domněnku, že šesticípá hvězda
byla na ženino čelo vyryta v době – v porovnání se stářím památky – poměrně nedávné.			
-jm-

Reliéf na kresbě Johanna Frenzla
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Čtvrťáci od kostela vybojovali finále
v Oranžovém pětiboji
notlivcích první dvě místa. Finále se uskutečnilo 20. 6. 2012 v Třebíči a naše barvy hájili žáci
Filip, Jakub, Petra a nemocnou Terezu nahradila Petra Skřebská. Ke skvělým
výkonům jim dopomohli i jejich
spolužáci, kteří do Třebíče vyrazili na výlet s nimi a po celou
dobu zápolení je povzbuzovali.
Od vysněného 3. místa nás ve
finiši dělilo 14 bodů. Zklamání
v té chvíli bylo obrovské, šek
na 100 000 Kč byl tak blízko!
Všichni jsme se shodli, že bychom tyto peníze věnovali na
obnovu našeho školního hřiště.
Moc bychom potřebovali, aby
nám naše město dopomohlo
k lepším tréninkovým podmínkám. Příští rok se „o bednu“ určitě zase popereme. Chtěla bych
dodat, že o týden později se žáci
2.-5. třídy opět blýskli skvělým
třetím místem v okresním kole
Družstvo s členkou olympijské štafety Jitkou Bartoníčkovou Foto: archív
atletické všestrannosti, kdy nás
od 2. místa dělily pouhé dva body za žáky
míst pro základní školy bylo rozebráno během
z Poličky a vítězné Litomyšle.
prvních pěti minut po spuštění registrací na inEva Šařecová, tř. učitelka 4. třídy
ternetových stránkách. Už tento fakt, že se nám
podařilo dostat se mezi těch 200 vyvolených,
považujeme za obrovské štěstí. Do této soutěže se zapojili všichni žáci naší školy, rozděleni
do dvou kategorií: žáci 1.–4. třídy a žáci 5.–9.
Manželé Marie a Josef Vránovi z Boršova
třídy. Soutěžilo se v pěti disciplínách: skok do
oslavili 26. července 2012 60 let společdálky z místa, člunkový běh, hod na koš, skok
ného života. Maminko a tatínku, babičpřes lavičku a račí chůze. Žáci plnili jednotlivé
ko a dědečku, prababičko a pradědečku,
disciplíny v hodinách tělesné výchovy a vyudo dalších společných let Vám přejeme
čující pak jejich výkony zapisovali do tabulek.
mnoho zdraví, lásky, tolerance a dalších
Celkové pořadí škol bylo určeno na základě
potřebných vlastností pro šťastné soužití.
bodového ohodnocení 4 nejlepších žáků v kažJiří, Josef, Jan a Majka s rodinami.
dé kategorii. Postup do finále si zajistilo 10 nejlepších škol republiky. Naše škola byla vítězem
Pardubického a Královéhradeckého regionu
a žáci 4. třídy Filip Ševčík, Jakub Dvořák, Tereza Radová a Petra Podhorná obsadili v jedDruhý ročník Oranžového pětiboje, který pro
základní školy připravil ČEZ, lámal rekordy
ještě dříve, než se začalo sportovat. Všech 200

Diamantová svatba

Kraj se dohodl s pojišťovnami
V závěru měsíce června proběhla dlouho
očekávaná schůzka mezi Pardubickým krajem, nemocnicemi akutní péče a zdravotními
pojišťovnami. „Prvním potěšujícím výsledkem trojstranného jednání je, že se všemi pěti
nemocnicemi akutní péče pojišťovny uzavřou
smluvní vztah i po 1. lednu 2013. O jeho rozsahu a obsahu budeme dále jednat,“ konstatoval Martin Netolický, radní Pardubického
kraje zodpovědný za zdravotnictví. Jednání
na půdě Pardubického kraje se uskutečnilo
v návaznosti na memorandum o restrukturalizaci lůžkového fondu. To 20. června uzavřely zdravotní pojišťovny s Ministerstvem
zdravotnictví. Součástí memoranda jsou tzv.
obecná a odborná kritéria, která budou vodítkem při rozhodování zdravotních pojišťoven
při nasmlouvání zdravotní péče po 1. lednu
2013. Pojišťovny se zároveň zavázaly, že
nejpozději do 30. června letošního roku zveřejní seznam poskytovatelů zdravotních péče
a jejich zřizovatelů, s nimiž došlo k dohodě
v oblasti restrukturalizace lůžkového fondu. Těm bude nabídnuto uzavření smlouvy
o poskytování a úhradě zdravotních služeb.
„Dodnes byly smlouvy s krajskými nemocnicemi ze strany pojišťoven jednostranně vypovězeny. Nebylo zřejmé, které zařízení obstojí
v daných podmínkách také v příštím roce.
Využili jsme nové struktury orgánů nemocnic a jednali se zdravotními pojišťovnami
společně. Dohoda s pojišťovnami o uzavření smluv se všemi pěti nemocnicemi je jednoznačným signálem, že spekulace o zániku
některé z nemocnic se nezakládají na pravdě
a všechna zařízení zůstávají nedílnou součástí krajského zdravotnictví,“ uvedl krajský
radní Martin Netolický.
O konkrétním naplňování dohody se rozhodne v průběhu měsíce srpna, kdy se uskuteční další setkání. Nemocnice v Pardubickém
kraji mají v republikovém měřítku nejméně
akutních lůžek, přesto budou muset nemocnice za dané situace předložit návrhy, které
povedou k rozumným úsporám. Pardubický
kraj chce realizovat pouze takové kroky, na
kterých bude mezi nemocnice panovat obecná shoda. „Pojišťovny pochopily, že zásadní
rozhodnutí čeká příští samosprávu vzešlou
z podzimních voleb. V následujících měsících
budou rozhodovat především emoce a populismus namísto věcných a odborných argumentů. Strategická rozhodnutí by se měla činit v období relativního klidu, nikoli v čase
předvolebního boje, kde často vítězí demagogie. Ostatně obdobné náznaky jsme slyšeli
na posledním zasedání zastupitelstva,“ okomentoval jednání Netolický.
(zr)

Branný závod pro ZŠ

Účastníci branného závodu překonávali mimo jiné překážkovou dráhu			
Foto: archív

28. června 2012 pořádala VSŠ a VOŠ MO již
3. ročník branného závodu pro základní školy.
Závodu se zúčastnilo osm šestičlenných smíšených družstev ze všech tří moravskotřebovských
škol a také tým ze speciální školy. Školáci museli
nejen zvládnout orientaci v areálu vojenské školy, ale především předvést, jak si poradí na překážkové dráze, při střelbě ze vzduchovky a při
překonávání lanové lávky, zda umí hodit graná-

tem na cíl a zvládnout na kole jízdu zručnosti,
jak daleko dohodí medicinbalem, jestli nevysypou zraněného kamaráda z nosítek při transportu
a také jak dokáží spolupracovat při závěrečném
štafetovém běhu se zátěží. Se všemi těmito převážně vojenskými disciplínami si nejlépe poradili žáci z II. ZŠ Palackého, jejíž dvě družstva
obsadila první dvě místa. Pomyslný bronz brali
osmáci z I. ZŠ.		
(zr)

Kejkle a kratochvíle
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Mladí adepti sportu nezahálejí
Sportem proti nudě aneb Prázdninové týdny
plné sportu
Prázdniny jsou v plném proudu a moravskotřebovská mládež nezahálí. Naučit děti kreativitě
a povinnostem, ať je jim 6 nebo 12 let, to není
nic proti ničemu. Je-li správně uchopena jejich
spontánní aktivita, je to půl vítězství. Na to vsadili hokejisté, kteří v rámci péče o hokejový potěr pořádají řadu podnětných akcí v rámci letní
přípravy. Vše začalo již v dubnu, v červnu se
pak uskutečnila tradiční pánská jízda na kolech
do lanškrounské Obory (5 turnusů, dle věku –
od 25-75 km, 90 účastníků). Začátkem července
čekal osmdesátku adeptů hokej kemp na suchu,
v závěru srpna je čeká obdobný na ledě. Jak nám
prozradili organizátoři (manažeři HC Slovan,
zúčastnění renomovaní trenéři), pro všechny

účastníky (elévové, mladší žáci/starší žáci, dorost/junioři) byly cyklicky připraveny zábavné
soutěže, doplněné fotbálkem, gymnastikou, florbalem, cykloturistikou či relaxací v aquaparku.
Nechyběly ani náročnější testy, jimiž zjišťovali
mladí sportovci své možnosti a schopnosti. Ty
však nebyly tentokráte prioritní, šlo i o jiné hodnoty spjaté se sportem - prohlubování respektu
k soupeři, schopnost spolupráce, či nikdy se nevzdávat. „Pokud poznali, co potřebují, aby byli
lepší, nejlepší, pak dobrá věc se zdařila. Máme
s podobným formátem několikaleté zkušenosti.
Šlo nám o rozvoj pohybové aktivity a obratnosti
účastníků, stmelení jednotlivých kolektivů, povzbuzení jejich víry v dobrou věc, o rozvoj vědomí, že sport je dřina, ale i radost,“ prozradil nám
šéf hokejistů J. Kavan.		
-mt-

Sport

Sportovní aktuality

Volejbalistky
V závěru své soutěže se pořádně pochlapily volejbalistky VK Slovan v KP II. třídy. Po zisku bodů ve Vysokém Mýtě (VK
Vysoké Mýto - TJ Slovan Moravská Třebová 2:3 (-21, -25, 11, 23, -10) a 3:0 (24,
19, 19) skončily v sezóně 2011/2012 na
konečném 4. místě.
Tenisté
Na novou sezónu, v níž budou účastníky vyšší soutěže, se připravují tenisté. Východočeský přebor vybojovala
desítka statečných. Jak se třebovským
reprezentantům povede, o tom se brzy
přesvědčíme.		
-mt-

Moravskotřebovský cyklomaraton po osmé – cyklistická show
„Doufáme, že se všem bude závod líbit, a přejeme
vám krásné sportovní zážitky,“ popřál závodníkům
při startu organizátor Pavel Brettschneider. Při dekoraci nejlepších pak dodal: „Byl to povedený závod, který má nepochybně svou hodnotu a prestiž.
Poděkování patří všem, opravdu všem pořadatelům, kteří nám s tímto závodem pomáhali, závodníkům, kteří se zúčastnili a také všem partnerům“.
Brzy po startu bylo rozhodnuto
Ambice startujících cyklistů byly rozdílné, rozhodujícím fenoménem však byla sportovní prestiž,
k čemuž odkazovala samotná náročnost tratí převýšení jednotlivých tras dalo zabrat pořádně
i trénovaným bikerům (964 m - krátká 50km, resp.
1723 m - delší 80km trať).
Cyklistický úprk bikerů v obou kategoriích byl
v režii přespolních účastníků. Na osmdesátce
dvojice Čáp Lukáš (H.
Králové) - Vagenknecht
Tomáš (Nová Paka) systematicky
stupňovala
tempo, jemuž nikdo nestačil, takže balík jezdců se v průběhu 10 km
rozmělnil do malých
skupinek (dvojic, trojic),
mezi nimiž časové rozdíly zůstávaly už povětšině
konstantní. Obdobné to
bylo na kratší vzdálenosti, v níž dominovala
trojice Blaháček Daniel
(Šumperk), Vidlák Marek (Brno), Vagenknecht
František (Nová Paka). II
oni odjeli ostatním brzy
Vítězové kategorie muži na 80 km: 1. Čáp Lukáš, Hradec Králové, 2. Vagenknecht „o parník“, takže mnoTomáš, Nová Paka, 3. Orálek Dušan, CK M. Třebová Foto: František Matoušek hým závod mohl připadat

Jestliže loňská zkouška „být mimo“ třebovský kultovní seriál Cykloman dopadla dobře, na řadě bylo
letos další kvalitativní vylepšení. Zázemí cyklomaratónu se nově z fotbalového stadionu dostalo na
samotné náměstí TGM (místo startu i cíle), takže
divácká kulisa byla relevantní hnací silou. Kromě
tradičních distancí (50km, 80 km) se objevila nová
- 20km, tzv.rodinná. Také v genderových souvislostech se narovnal počet oceňovaných kategorií.
I přes rozmary počasí se na start postavilo 117 bikerů z celé ČR, mezi nimiž se rozhodně neztratili ani třebovští, a dosáhli až na pódiové stupínky.
Akce konaná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a starosty města se tak se znovu zařadila
k největším cyklistickým podnikům v regionu. Dokonce se stala součástí mistrovstvím firmy RWE.

Fotbal
11. 8. 17:00
12. 8. 17:00
19. 8. 17:00
17:00
25. 8. 9:00
17:00
26. 8. 17:00
29. 8. 9:00
1. 9. 9:00
17:00

Srpnová sportovní pozvánka
B muži
C muži
dorost SKP
A-muži
žáci st., ml.
B muži
C muži
žáci st., ml.
žáci st., ml.
B muži

-

Semanín
Křenov
Česká Třebová
Česká Třebová
Ústí n/Orl.
Ústí n/Orl. B
Radiměř
Přelouč
Hlinsko
Pomezí

Cyklistika
4. 8. Paperman, triatlon - 6. závod seriálu Cyk-

loman na horských kolech, triatlonový sprint na
tratích, 200 m plavání, 20 km na kole a 3 km
běh.
Patron závodu: Petr Štěpař, tel. 603 512 714
Časový harmonogram: 12-13 hod. prezence;
13:00 – start dětského triatlonu; 15:00 – start
hlavního závodu.
18. 8. Powerman - 7. závod seriálu Cykloman,
crosscountry - 20 km; terénní běh 2,2 km; kolo
5 km.
Pořadatelé: Leoš Honzírek, tel. 737 751 053;
Roman Richter, tel. 603 893 481
Místo, čas: Kunčina – u kostela, 12-13 hod. prezence; 13:30 hod. start		
-mt-

jako pouhá relaxační projížďka ve stínu lesů. „Je
třeba pochválit pořadatele – ta masa lidí na startu,
žádné problémy, úspěch domácích bikerů. To vše
potvrdilo prestiž cyklomaratónu. Je dobře, že někdo něco takového vůbec dělá“ glosoval exTřebovák Zdeněk Orner, vítěz jedné z kategorií. Doplnil
jej uznáním i samotný vítěz Lukáš Čáp: „Trať byla
příjemně náročná i jezdivá nahoru dolů, vyhovuje
tempařům, atmosféra byla báječná.“
„Soupeři přijeli letos odjinud a byli vskutku dobří. Snažili jsme se ze všech sil, lépe to dopadnout
nemohlo. Ale o to snad vůbec nešlo – pocit z dobrého soupeření a uznání těch lepších. Hlavně že
byla dobrá pohoda a nálada“ komentoval Dušan
Orálek, nejlepší z domácích bikerů.
–mt-

Ligoví atleti potřetí v akci
Třetí a předposlední kolo atletické druhé ligy se
uskutečnilo ve Svitavách. Třebovští atleti vyztužili
sestavu a slibovali si výrazné polepšení svých dosavadních výsledků (2x sedmé - předposlední místo). Úsilí došlo naplnění, třebovští atleti si polepšili
na 6. příčku, získali poprvé více než stovku bodů.
Bodované výkony atletů z Moravské Třebové:
100 m - 5. Havlík 11,60, 7. Žouželka 11,84
200 m - 2. Havlík 23,17, 7. Dvořák 23,52
400 m - 5. Nárovec 52,06
800 m - 7. Schramm 2:06,71, 8. Keclík 2:09,18
110 m př. - 4. Havlík 16,10
400 m př. - 4. Hlaváč 61,61, 5. Sekanina 61,77
3 km př. - 9. Jílek 13:20,02
4×100 m - 2. M
 oravská Třebová A (Nečas, Havlík, Sekanina, Nárovec) 45,32
6. M
 oravská Třebová B (Čermák,
Janků, Dvořák, Žouželka) 46,33
7. M
 oravská Třebová C (Hlaváč, Plocr, Vacek, Schramm) 47,22
výška - 8. Vacek 175
tyč - 6. Hlaváč 320
dálka - 5. Nečas 613, 6. Dvořák 606
trojskok - 8. Nečas 12,17
koule - 4. Peřina 13,49
Výsledky: 2. liga mužů skupina C: 1. Atletika
Jihlava 8 (167,5), 2. Hvězda SKP Pardubice B 7
(156), 3. PSK Olymp Praha B 6 (141), 4. Jiskra
Ústí nad Orlicí 5 (122), 5. SK Aktis Praha 4 (118),
6. AK Moravská Třebová 3 (105), 7. Atletika Chrudim 2 (76), 8. TJ Kavalier Sázava 1 (64,5).
Průběžné pořadí 2. ligy po 3. kole: 1. Hvězda
SKP Pardubice B (23), 2. Atletika Jihlava (22), 3.
PSK Olymp Praha B (18), 4. SK Aktis Praha (12),
5. Jiskra Ústí nad Orlicí (11), 6. Atletika Chrudim
(10), 7. AK Moravská Třebová (6), 8. TJ Kavalier
Sázava (3).		
-mt-
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Kuchařová v Řecku na mistrovství světa v thaiboxu
Ve dnech 2.-8. 7. 2012 se náš klub Bonus Gym zúčastnil Mistrovství světa v Thajském boxu prestižní
asociace W.P.K.A. ve městě Thessaloniki v Řecku.
V tomto světovém šampionátu se za nás do rin-

gu postavila pouze naše jediná dívčí zástupkyně
Martina Kuchařová. Tato teprve 15 letá bojovnice
svými výkony dokazuje, že je velkou nadějí nejen
našemu týmu, ale i celého českého Muay Thai.

Martina Kuchařová		

V ringu...			

Foto: archív

Foto: archív

Program činnosti Klubu českých turistů
11. 8. Cykloturistický výlet K Tovačovskému zámku po trase z Olomouce do Tovačova, Prostějova
a Kostelce n. H. a dále ze Dzbele do Mor. Třebové.
Odjezd zájemců v 5:30 hod. od autobus. nádraží na
vlakové spojení z Krasíkova do Olomouce. Přesun
z Kostelce do Dzbele vlakem. Návrat okolo 18:00
hod. Délka trasy cca 75 km. Vede L. Weinlich.
15. 8. Schůze odboru KČT, začátek v 19:00 hod.
Na programu upřesnění činnosti v září–říjnu.
18. 8. Pěší výlet Přes Plánivou po trase z Měst.
Trnávky přes Unerázku–Novou Roveň–Hartínkov
do Chornic v délce cca 16 km. Odjezd z autobus.
nádraží v 8:31 hod. Návrat autobusem z Chornic
v 17:30 hod. Vede J. Schneeweiss.
19.-26. 8. Účast na cykloturistickém putování

v Itálii Okolo Lago di Garda. Program pro přihlášené dle propozic akce s CK Hergeden. Vede L.
Weinlich.
Připravujeme:
1. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezence DP R
43 pořádaného KČT Boskovice, která proběhne
v době od 7:00 do 9:00 hod. na nádvoří zámku.
Akce je určená pro pěší i cykloturisty. Cíl pochodu
i cyklojízdy v Mladkově u Boskovic.
V měsíci srpnu budou středeční cyklovyjížďky
uskutečňované v termínech, kdy nejsou v programu
dlouhodobé akce nebo brigády. Pravidelný sraz zájemců ve 13:00 hod. u autobus. nádraží.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo internet.
stránce odboru www. kctmt.webnode.cz.

Skvělá sezóna kulturisty Havlíka
Na ME v Bratislavě (2006) v kulturistice získal
moravskotřebovský Petr Havlík primát jedné
z kategorií (classic bodybuilding). Od té doby
se pravidelně umisťoval v národních i mezinárodních soutěžích/šampionátech na předních
místech, post nejvyšší se mu však vyhýbal. Léta
přibývala, tréninkové píle neubývalo. Až letos se opět dostavil úspěch na květnovém ME
juniorů, mužů a masters ve španělské Santa Susana, jmenovaný opět zazářil a ve své kategorii

CB do 168 cm získal 4. místo, nejlepší umístění
po titulu evropského šampióna 2006. To však
není jediný jeho letošní úspěch. Tažení za cennými kovy zahájil v dubnu t. r., když na Mistrovství Moravy v Lanškrouně skončil druhý. A dva
tituly šampióna ČR poté získal na šampionátu
ve Žďáru nad Sázavou v kategorii do 67,5 kg
a v kategorii Masters (40-50let) do 80 kg. Informační zdroje: TJ Slovan, oddíl kulturistiky;
www.svetkulturistiky.cz.
-mt-

Martina byla původně kvůli svému věku přihlášena
do kategorie juniorů. Zde se však nikdo jiný nezúčastnil, a proto byla přeložena do kategorie žen.
V této kategorii se již ucházely o titul další tři závodnice. Do prvního ze dvou semifinálových zápasů nastoupila Katrin Dirheimer z Německa proti
Uka Myrvete z Kosova, vítězkou se stala Dirheimer. Ve druhém semifinále již nastoupila naše Martina proti závodnici z Turecka Sahiy Kiraz, přes
kterou Martina hravě přešla a mohla se tak radovat
s postupu do finále o zlatou medaili. Finále proběhlo následující den a soupeřka Martiny Katrin
Dirheimer byla opravdový oříšek (25 let, o 15 kg
těžší, na svém kontě měla 70 zápasů a z toho 67 výher a byla již osminásobnou mistryní světa). Martina je ale tvrdá bojovnice a proti takto silné soupeřce svedla bravurní tříkolovou bitvu, která dle
rozhodčích skončila s výsledkem: 1 a druhé kolo
remíza a třetí kolo pro Katrin. Nutno ale dodat, že
bezprostředně po zápase přišel za Martinou trenér
Katrin, klekl si před ní a prohlásil, že Martina je tou
nejtěžší soupeřkou jakou kdy Katrin měla! Martina
si přivezla nejenom zasloužený titul vícemistryně světa a stříbrnou medaili, ale hlavně si dovezla
zkušenosti k nezaplacení a fakt, že už teď ve svém
věku se může stavět proti světovým špičkám!
Milan Margetin, trenér klubu Bonus Gym o.s.

Fotbalové prázdniny
podvanácté
Uskutečnily se druhý týden v červenci a přitáhly dosud nevídaný počet zájemců - sedmdesát. Zasvěcenci kvitují počin M. Komoně
a spol. velmi pozitivně. O mladé sportovce
se pečlivě starali kvalifikovaní trenéři Komoň, Vykydal, Olejník a dorostenci. Fotbalové prázdniny všem nabídly spoustu zážitků,
her jako fotbal, florbal, softbal, golf atletiku,
tenis, cyklistiku a další sporty – bowling,
squash, horolezectví, společné sportovní aktivity, při níž se mladí adepti sportu rozhodně nenudili. Využito bylo hřiště SKP, multifunkční hala REHAU, herna stolního tenisu,
tenisové kurty a atletický stadion II. ZŠ. Nechyběly ani aktuální výlety a zájezdy na hřiště do Starého Města a Brna či besedy a prezentace. Zábavná forma byla pro účastníky
rozhodujícím prvkem. Spokojenost z dětí při
závěrečném loučení doslova tryskala. -mt-

Déšť prověřil zručnost pilotů malých motokár

Petr Havlík 		

Foto: archív

Do rakouského Bruck an der Leitha se přesunul koncem července třetí start motokárových
závodů letošního seriálu Karting Cup. Nadšenci tohoto adrenalinového sportu po dvouměsíční pauze znovu vyrazili na trať vybojovat další
cenné body, které se přičítají do závěrečného
hodnocení. Sobotní vytrvalý déšť prověřil připravenost a hlavně zručnost závodníků, několik z nich skončilo mimo trať, některým naopak
mokrá trať vyhovovala. Zejména ve vyšších
třídách se odehrávaly velmi pěkné jezdecké
souboje. Mnoho jezdců si po dojezdu do depa
podalo ruku se slovy: „Byl to pěkný závod, chlapi!“ Za Autoklub Moravská Třebová startoval
Ondřej Šíp. Skvěle se mu dařilo na mokru i suchu a zcela zaslouženě kategorii Kadet vyhrál.
Naopak Zdeněk Ošťádal se nedokázal s velkou

motokárou na mokrém povrchu srovnat. V plné
rychlosti vyletěl mimo trať a sobotní závod pro
něj skončil. V neděli se pokusil o nápravu, v kategorii Rotax Max Junior vybojoval celkové
5. místo. Na mokrém povrchu se dařilo i zkušenému Liboru Blahovi. V neděli, kdy se jelo už
bez deště, při poslední rozjížďce neodstartoval
podle svých představ, skončil mimo trať, rychle se však dokázal na okruh vrátit a v nelehkém
souboji ve skupině FC Junior obsadil rovněž
5. místo. Třídu Rotax Max zastupoval Adam
Doležel. I když se tento jezdec také ocitl mimo
trať, dokázal vybojovat bronz. V letošním roce
čekají na jezdce ještě dva závody. Koncem srpna
se utkají na závodním okruhu v jihočeském Písku a v polovině září, na závěr letošní sezóny, ve
Vysokém Mýtě.
Autoklub Moravská Třebová
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První úspěch mladých „travařů“ na mezinárodní scéně
ponsku. Velkou radost nám v nedělním slalomu
udělala dvě děvčata. Bronzem mezi nejmladšími se blýskla Karolína Škrabalová a stejně
cenný kov si odváží za bezchybnou jízdu Šárka
Abrahamová. Výborným 4. místem je doplnila
i Nicole Vacková. Ve slalomových brankách se
neztratili ani chlapci Jan Kašický, dojel sedmý,
a Adam Weinlich protnul fotobuňku v osmém
nejrychlejším čase. Mimo mezinárodní starty se
lyžaři Slovanu předvedli i v sobotním superobřím slalomu, který se započítával do Českého
poháru. I zde se naši závodníci dokázali prosadit. Těsně pod stupni vítězů zůstali Nicole Vacková a Adam Weinlich. Oba vybojovali skvělými výkony nepříliš populární čtvrtou příčku.
Klára Svozilová a Jan Kašický byli mezi předžáky pátí a Karolína Škrabalová dokončila závod
na pěkném 6. místě. Další závodník TJ Slovan
Moravská Třebová Václav Mačát se mezi staršími žáky umístil na výborném
třetím místě a v průběžném
pořadí Českého poháru drží
druhou příčku. Mezi muži hájil třebovské barvy Lukáš Kolouch a vedl si velice dobře
bez větších problémů porazil
ostatní soupeře a zvítězil ve
všech třech disciplínách. Nejmladší lyžaři Slovanu vyrazí
začátkem srpna do Itálie na
mezinárodní kemp, který bude
zakončen dalším závodem
mezinárodního seriálu FIS žákovského poháru. Výsledky
jsou ve výsledkovém servisu
– www.grasski.cz. Průběžné
pořadí a fotogalerii najdete na
adrese – www.grasski.net.
Daniel Mačát, trenér TJ Slovan
a reprezentace ČR
Foto: Martin Kotyza

Ski areál ve Štítné nad Vláří hostil druhé pokračování Českého poháru v lyžování na trávě.
Závod byl součástí mezinárodního žákovského
poháru FIS. V sobotu i v neděli byly k vidění
špičkové sportovní výkony našich nejlepších
travařů, kteří se utkali o další body do celoroční pohárové soutěže. Poprvé se žáci Slovanu
představili na mezinárodní scéně. Na perfektně
připraveném svahu se sešla silná konkurence závodníků ze čtyř zemí. Žáci startovali v sobotním
obřím slalomu a na neděli byl připraven slalom.
Karolína Škrabalová a Nicole Vacková skončily ve svých kategoriích těsně pod stupni vítězů
a odvezly si čtvrtá místa. Mezi předžáky byl Marek Netolický šestý stejně jako mladší žák Adam
Weinlich. Jan Kašický vybojoval pěkné 7. místo. V nabité kategorii starších žáků se z vítězství
radoval Václav Mačát, který tak potvrdil svoji
nominaci na zářijový kontinentální pohár v Ja-

Šárka Abrahamová na trati		

Ligový fotbal opět
ve městě

S optimismem vzhůru
do nové sezóny

Do města se opět vrátil, byť na chvíli, atraktivní fotbal pro fanoušky. Jestliže v 80. letech se
tu pravidelně konala přátelská utkání s ligovými
celky (SKP Hradec Králové, Slávia, Sparta, ZVL
P. Bystrica aj.), na konci 90. let dominovalo ME
U-19, na němž se mj. představili D. Srna (Chorvatsko) či J. M. Reina (Španělsko), kteří byli
před měsícem stars svých týmů na EURU 2012.
První dekáda nového milénia byla testem trpělivosti fanoušků, když jen „staří páni“ se představili při slávě 50 let TJ SLOVAN v utkání proti
Slávii Praha. Posléze přišel ke slovu turnajový
Qanto Cup (3x), v současnosti se vrátila coby
přátelské střetnutí. Na duelu v Moravské Třebové se shodly týmy SKP Hradec Králové a ligového nováčka z Brna. Kvalitní fotbal se projevil
i v účasti diváků – přišla jich téměř půltisícovka
a dle ohlasu byli všichni spokojeni. „Kéž by se
něco podobného stalo častějším pravidlem…“
FK Hradec Králové – Zbrojovka Brno 1 : 1 (0:1)
Branky: Zelený – Švancara 		
(PK)

Po uplynutí fotbalového ročníku 2011/2012 panovala v Moravské Třebové spokojenost. Největšího úspěchu dosáhlo béčko, když oslavilo
postup do 1. B třídy. Jeho kouč Martin Komoň
nahradí trenéra áčka L. Kučerňáka, který se rozloučil po letech s působením ve městě sedmým
místem. Ostatní týmy skončily na hranici svých
možností. Jaké změny chystá nový trenér, s jakými ambicemi vstupuje do nové sezóny? Na
pochopitelnou otázku M. Komoň podotknul:
„Kádr máme srovnatelný s ostatními celky
v soutěži, při nedostatku kvalitních střelců budeme i nadále upřednostňovat v herním stylu
týmové pojetí. Někteří hráči mají právo skončit
svou kariéru, další jsou v hledáčku vyšších mužstev, na definitivní podobu kádru si ještě musíte počkat. Rezervy musíme hledat v propojení
s béčkem, kde je řada talentů. V každém případě
nemusí být nový ročník srovnatelný, rozhodně
nechci při své premiéře, resp. nechceme propadnout…“		
-mt-
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V ORI Cupu
dominoval Boštík

Přitažlivý závod ve sluneční výhni - Oblíbený Cyklománek se opět těšil zájmu dětí - Rekordní účast
- V desítce nejlepších jen dva z loňska - Ehrenberger (8.), Boštík (5.) - Ehrenberger si polepšil
o 7 míst a nenašel přemožitele - S mladými talenty
držel krok veterán Boštík.
Pojedenácté odstartoval ORI Cup jako součást celoročního seriálu Cykloman Haibike 2012 a posunul tento sportovní podnik do druhé půle. Účast
nepolevila ani tentokráte, naopak přesáhla stovku
(102) závodníků, což v klimatických podmínkách
35° vedra bylo věru obdivuhodné. Organizátoři Orálek a M. Pavlík zaměnili tradiční dlouhou
trasu za 15 km okruh, který elitní kategorie musela odjet sedmkrát. Přitom výjezd kopce z Třebařova do Petrušova s převýšením 120 m nebyl
jednoduchý. Kdo byl „stíhači“ dojet, musel ze závodu odstoupit. Dobře se vědělo, že závod začne
od pátého kola. V rekordní účasti nechyběl ani
trojnásobný vítěz závodu D. Orálek, držitel titulu
Cykloman 2011, třebaže jej loni udolala smečka
cyklistů z regionu. „Letos to bude mnohem zajímavější, mlaďoši si přijeli zazávodit,“ prozradil
o talentech z Favoritu Brno a věštil, že závod bude
skvělý. Ve výhni slunce se už v úvodním kole peloton roztrhal na tři části (25-7-5 cyklistů) a další
vytrvalé solitéry. Dva cyklisty vyřadily defekty
a pády. „Nechtěl jsem být o kolo dojet brzy, musel
bych brzy skončit. Tři kola stačila i uspokojila,“
ocenil své schopnosti téměř šedesátník, stolní tenista Edward Palatka. „Do třetího kola bylo vše
normální, peloton sice roztáhnutý na 10 km, odhodlaný. Pak začal kolotoč. Ti mladí, já jim říkám
„honiči“, přidali na tempu, jemuž vskutku odolávali jen ti nejzdatnější,“ doplnil J. Doležel. Trojnásobný vítěz Orálek nestíhal od čtvrtého kola, šest
z celkových sedmi kol stihnul svitavský P. Kuda.
Praporec cyklomana tak drželi nejvýše tradiční
účastníci z Poličky (J. Boštík, J. Škorpík), z domácích J. Kadidlo, M. Rotter, M. Němčík, J. Doležel, J. Wolf a S. Pocsai. Pouze 16 cyklistů odjelo maximální vzdálenost 105 km. Mezi ženami
dominovala českotřebovská Monika Simonová,
stříbrná medailistka MS amatérů 2012. Průměrná
rychlost přesáhla 37 km/h, což potvrzuje názor,
že nová trať byla jednodušší; krátký kopec (6 km
výjezd) byl kompenzován lehčími pasážemi sjezdů. „Já funěla do kopce jako lokomotiva, kolem
mě to profičelo fíííí a pozdrav jedeme, jedeme mi
dodával síly,“ netajila se svou spokojeností v cíli
D. Rolencová. „Pro mnohé to bylo jistě únavné.
Pro mne to byl během týdne už třetí závod. Uspěl
jsem na ME Masters 2012, byl to vlastně vítaný
trénink na dnešní výkon. Jsem spokojený,“ prozradil v cíli celkově třetí J. Boštík, průběžně vedoucí cyklista Cyklomanu (po 5 závodech). Byla
to opravdová prověrka síly a schopností jednotlivých závodníků. Díky mladým závod par excelence, v němž po zásluze zvítězilo dravé mladí. Rozestupy v cíli byly značné, spokojenost účastníků
byla značná. „Hostující cyklisté sebrali jen body
domácím favoritům, takže zůstáváme stále ve hře
o celkové vítězství. Druhá půle seriálu bude ještě
zajímavá,“ za domácí podotknul J. Doležel. -mt-
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