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Stav významných rozvojových projektů města
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova
V nejdůležitějším rozvojovém projektu města posledních let s celkovou realizační cenou
cca 250 milionů korun byla skončena etapa prací v části města Sušice. Kvůli technologickým
potížím zůstaly k realizaci dvě zbývající části,
ve větší míře dle objemu prací a ceny kanalizace
v části města Udánky. Vzhledem k ceně nutných
dalších prací na ně bylo nutno vyhlásit otevřené
nadlimitní výběrové řízení s povinností zveřejnění výzvy k účasti firem v evropském věstníku.
V současnosti je na základě výsledků VŘ uzavřena smlouva s firmou FORTEX-AGS, a.s.,
Šumperk. Realizaci zbývajících částí projektu
by měl nový zhotovitel vést souběžně v obou
částech města.
Stav prací v jednotlivých částech města
Boršov: položeny jsou v celé délce páteřní stoka
a odbočky k nemovitostem.
K dokončení zbývá čerpací stanice nutná pro
zajištění spádu kanalizačního toku a plánovaná
v křižovatce na odbočce mezi MT a Boršovem.
Směrem k městu vlevo komunikace kolem rybníka bude zhotoven samospád, za kruhovým ob-

jezdem vlevo v odvodněném úseku je připraveno
napojení na městskou kanalizační síť. Náklady
by měly činit cca 6,5 milionu korun bez DPH.
Udánky: zhotoveny pobočné stoky + odbočky
v části směrem k hájence, část od Nádražní ulice
kolem hlavního fotbalového stadionu. Zbývající
úsek je  nutno dokončit.
Problémem, který v Udánkách zavinil nemalé
zpoždění projektu nové kanalizace, je nutnost
pokládat trubky v geologicky nestabilním podloží. Přestože byl zpracován hydrogeologický
průzkum, který dokazuje, že jde o jednu z nejsložitějších lokalit v republice, akce samotná
ukázala, že vodní písky mají v udánské zemině
větší rozsah, než se v běžné projekční přípravě
promítlo. Státní fond životního prostředí jako
správce dotace projektu proto schválil změnu
technologie výstavby hlavní stoky na metodu
tzv. hnaného pažení. Součástí aktuální smlouvy
s FORTEX-AGS je harmonogram prací plánovaných přibližně do léta 2014 při proinvestování cca 23 milionů korun bez DPH v obou částech města.		                  (daz)

Komplexní pozemkové úpravy mohou začít
Dva soupisy pozemků z katastrálního území
Moravská Třebová a katastrálního území Boršov
obsahuje žádost o zahájení komplexních pozemkových úprav, kterou město podalo Krajskému
pozemkovému úřadu pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy (SPÚ). O komentář k celému
právě nastartovanému projektu dlouho očekávaných změn v hranicích obou katastrů jsme požádali místostarostu Moravské Třebové Pavla
Brettschneidera:
Dle vyjádření vydaného na základě dotazu města
zahájil SPÚ dne 24. 10. 2013 přípravu dokumentů pro výběr zpracovatele návrhu komplexních
pozemkových úprav. Mohlo se tak stát mimo
jiné proto, že jsem zajistil podpisy více než poloviny vlastníků zemědělské půdy v obou katastrech, čímž se stal podnět k žádosti o zahájení
komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Moravská Třebová a katastrální území
Boršov ze zákona možný. Nyní je na SPÚ, aby
komplexní pozemkové úpravy úředně zahájil.
Po zajištění potřebných finančních prostředků
ze strany SPÚ a provedení výběrového řízení
na zpracovatele návrhu podoby pozemkových
úprav začnou faktické práce na komplexních
pozemkových úpravách. V první fázi pozve
SPÚ všechny vlastníky na úvodní jednání, na
kterém budou vysvětleny všechny etapy komplexních pozemkových úprav, projednány jeho
cíle a proběhne volba sboru zástupců vlastníků.
Jednou z nejdůležitějších etap komplexních po-

zemkových úprav, povinnou ze zákona, je plán
společných zařízení, který obsahuje opatření ke
zpřístupnění pozemků (polní cesty, které mohou sloužit jako turistické trasy nebo cyklotrasy,
mostky, propustky apod.), protierozní ochranu
půdního fondu (meze, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy), opatření k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami
(suchý poldr, nádrže, úpravy toků, ochranné hráze). S vlastníky bude dále projednáváno nové
uspořádání pozemků – směny pozemků a změny
hranic (scelení území) – a v poslední fázi bude
vypracována nová digitální katastrální mapa.
Odhad trvání realizace návrhu pozemkových
úprav od zahájení řízení je cca 3 roky.            (zr)

Maminkám,
mladým, i všem
ostatním řeknou
odborníci na
práci, co a jak
Oznamujeme, že setkání veřejnosti u kulatého stolu na téma Nezaměstnanost původně avízované na 29. 10. 2013 se bude
konat v náhradním termínu 12. listopadu 2013 od 9 hodin ve dvoraně muzea.
Podrobné informace, které potřebuje
každý, kdo se zajímá, nebo hodlá zajímat o práci či podnikání a bojí se zeptat,
přinesou odborníci až k vám. Zdravé
město Moravská Třebová ve spolupráci
s úřadem práce, akreditovaným školicím
střediskem pro rekvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných a dalšími institucemi
připravilo kulatý stůl na téma Co dělat,
když jsem bez práce!? Setkání se koná
ve dvoraně muzea v úterý 12. listopadu
dopoledne. Je důležité, aby lidé, kterým
hrozí ztráta zaměstnání, jsou bez něho
ať už dlouhodobě, nebo krátkou dobu,
svojí či nevlastní vinou a mají samozřejmou touhu po uplatnění ve své profesi,
či hodlají podnikat nebo pracovat v jiné
kvalifikaci, přijali tuto nabídku bez ostychu a přišli se zeptat na vše, co potřebují
k novému startu. Maminkám s malými
dětmi je nabídnuta možnost pohlídání
ratolestí v prostorách muzea! Podrobnosti
na vloženém listě uvnitř vydání.          (daz)

PETR KOLÁŘ
S KAPELOU

Oslavy 210 let třebovského gymnázia.
Slavnostního programu se 19. října zúčastnili absolventi mnoha ročníků. Foto: archív

Známý popový a rockový zpěvák a skvělý
muzikálový herec se
představí moravskotřebovskému publiku ve
dvoraně muzea. Předprodej vstupenek od pondělí
4. 11. 2013.
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Zprávy z radnice

Vedoucí odborů městského úřadu se představují
V seriálu vizitek vedoucích odborů městského
úřadu pokračujeme představením vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Mgr. Irena Škadrová

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 49 let
Vzdělání:
1978–1982 Gymnázium
Havířov
1982–1986 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Profesní historie:
1986–1987 Dopravní podnik Ostrava, a.s.
1987–1995 Hedva Moravská Třebová, a.s.
1995–2002 Okresní úřad Svitavy
2003–dosud Město Moravská Třebová
Stručný popis práce:
Náplní mojí práce, jakož i celého odboru, je především výkon státní správy v sociální oblasti.

Odbor se skládá ze dvou úseků – sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb a pomoci,
a nově od 1. 7. 2013 i koordinátora prevence kriminality. Na úseku sociálně právní ochrany dětí
vykonáváme zejména agendu náhradní rodinné
péče, sociální kuratelu při péči o děti, funkci kolizního opatrovníka, sledujeme výkon ústavní
a ochranné výchovy, spolupracujeme s orgány
činnými v trestním řízení. Na úseku sociálních
služeb a pomoci zajišťujeme a koordinujeme
poskytování sociálních služeb, poskytujeme odborné sociální poradenství fyzickým osobám,
ohroženým sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností, dluhovou pastí apod., realizujeme činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování. Dále vykonáváme funkci
romského poradce, vydáváme parkovací průkazy pro zdravotně postižené, rozhodujeme o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění. V samostatné působnosti pak vykonáváme funkci opatrovníka osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
realizujeme proces plánování rozvoje sociálních

služeb metodou komunitního plánování, zajišťujeme činnost prevence kriminality v obci.
Stav, děti, zájmy, koníčky:
Vdaná, 2 děti.

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo
k 30. 9. 2013 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10 449 občanů ČR. Dle
Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 109 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 9. 2013 na trvalém pobytu 10 558 občanů.		             (zr)

Informace pro vlastníky nemovitostí nepřipojených na kanalizaci
Informujeme vlastníky nemovitostí v Sušicích (kromě č. p. 29, 111 a 117), v ul. Lanškrounské (úsek,
kde byla vybudována nová splašková kanalizace)
a v ul. Anenské údolí, že dne 31. 10. 2013 vypršela
lhůta pro připojení nemovitostí na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci. Výzva k napojení byla zveřejněna od 1. 7. 2013 na úřední desce města.
Lhůta pro připojení na splaškovou kanalizaci byla
stanovena s ohledem na konec povolení vypouštění
odpadních vod z původní městské kanalizace v Sušicích, která je provozována firmou VHOS, a.s. Do
těchto stok lze vypouštět odpadní vody pouze do 31.
12. 2013. Po tomto datu budou původní stoky sloužící k tomuto účelu zrušeny.
Aby město, jako vlastník původní kanalizace v Sušicích, předešlo postihu z nepovoleného vypouštění
odpadních vod ze stávajících výustí do vodoteče,
pověřilo VHOS, a.s., kontrolou vypouštěných vod
z původní kanalizace. Informace o producentech,

kteří nejsou přepojeni do nové splaškové kanalizace, budou následně předány odboru životního
prostředí.
Již při úvodních jednáních byli vlastníci nemovitostí
informováni, že zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
majitelům nemovitostí ukládá zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod ze svých nemovitostí.
V současné době nejsou povolovány jiné typy staveb
než bezodtoková jímka na vyvážení, domovní čistírna odpadních vod anebo kanalizační přípojka do
veřejné kanalizace.
To znamená, že po dobudování veřejné kanalizace
v Sušicích, v ul. Lanškrounské a v ul. Anenské údolí
nebude možné v těchto lokalitách prodloužit stávající povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků
do vodoteče nebo do zásaku. Ti, kdo toto povolení neměli nebo nemají, vypouští odpadní vody bez
povolení a vystavují se tak sankcím dle § 116 odst.
1) výše citovaného zákona. Jestliže není obytná stav-

ba napojena na splaškovou kanalizaci nebo domovní
čistírnu odpadních vod, ale má pouze nepropustnou
jímku (žumpu), je vlastník takové stavby povinen zajistit zákonnou likvidaci svých odpadních vod (např.
odvoz na ČOV).
Jestliže však bude prokazatelně zjištěn jakýkoliv odběr vody a nemovitost nebude napojena na splaškovou kanalizaci nebo domovní čistírnu odpadních vod
anebo nebude-li zajištěna zákonná likvidace odpadních vod vývozem odpadních vod z jímky nejlépe na
městskou čistírnu odpadních vod, vystavuje se majitel jako fyzická osoba pokutě až do výše 50.000 Kč.
Při kontrolách odboru životního prostředí bude kladen důraz především na platnost povolení k vypouštění odpadních vod nebo úplnost dokladů o pravidelném vyvážení jímky prostřednictvím odborné firmy
o vývozu na ČOV.	              Odbor rozvoje města

Koncese pro prodej alkoholu
Dnem 17. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č.
309/2013 Sb., který novelizuje zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tento zákon mimo jiné nově reguluje prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (dále jen
„alkohol“) a to tím, že rozšiřuje dosavadní koncesi
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny
a destilátů získaných pěstitelským pálením) o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Podnikatelé, kteří byli oprávněni k 17. 10. 2013
k prodeji alkoholu, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců. Jedná se o podnikatele, kteří

vlastní živnostenská oprávnění:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1-3 živnostenského zákona
• Hostinská činnost
• Silniční motorová doprava osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob
V této době (tzn. do 17. 4. 2014) však musí podat
žádost o vydání koncese s předmětem podnikání Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin – tato žádost je osvobozena od správního
poplatku a podnikatel nemusí prokazovat žádnou
odbornou způsobilost. Těm, kteří do 17. 4. 2014
žádost o koncesi nepodají, právo prodávat alkohol zanikne!      Odbor Obecní živnostenský úřad

Rada města Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Moravská Třebová

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz a na úřední desce městského úřadu,
u vedoucí odboru finančního, tel.: 461 353 124, E-mail: dburiankova@mtrebova.cz.
Nástup od 1. ledna 2014, případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všechny náležitostí a příloh je 11. 11. 2013.

Seminář k novému
občanskému zákoníku

Krajská hospodářská komora PuK, Oblastní
kancelář Svitavy Vás zve na seminář k novému občanskému zákoníku, který se koná
20. listopadu v MC Fabrika ve Svitavách,
s lektorkou JUDr. Evou Vaňkovou. Na následující den 21. 11. máme naplánován seminář
Energetické psychologie EFT, zaměřený na
stres při kontaktu s lidmi i obchodními partnery. Od roku 2014 připravujeme také sérii
specializovaných seminářů k problematice
NOZ, o kterých Vás budeme včas informovat. Semináře se konají v prostorách multifunkčního centra FABRIKA ve Svitavách,
Wolkerova alej 92/18. Pozvánku s přihláškou naleznete na www.khkpce.cz a bližší informace získáte na adrese svitavy@khkpce.
cz, tel. 724 613 968.                Lenka Báčová

Informace
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Soutěž Rozkvetlé město má své vítěze
Stalo se již tradicí, že členové místní organizace
ZO ČZS připravili podzimní výstavu výpěstků
ovoce a zeleniny. Členové a členky výboru této
organizace pečlivě přichystali celou expozici, do
které  bylo věnováno celkem 202 výpěstků od 45
vystavovatelů z 6 oblastí. Bylo co obdivovat! Celá
výstava byla nápaditě doplněna půvabnými
tematickými malůvkami dětí a výrobky
s podzimní tematikou.
Výstavu zahájil předseda ZO ČZS
MT Zdeněk Kadlec, přivítal starostu města Miloše Izáka a předsedu
ÚS ČZS Svitavy Jaroslava Navrátila
a ostatní přítomné. Hudební zážitek
pro slavnostní zahájení připravila Alexandra Vrátilová ze základní umělecké školy.
Součástí zahájení bylo také vyhlášení vítězů soutěže Zdravého města Moravská Třebová s názvem
Rozkvetlé město. V letošním roce z celkového

počtu 152 hodnocených objektů bylo porotou vybráno 11 nejhezčích rozkvetlých oken či předzahrádek. Ceny věnovalo Zdravé město Moravská
Třebová. Ceny osobně předával starosta města  
Miloš Izák.
Výpěstky přišlo obdivovat celkem 1000 návštěvníků nejen z Moravské Třebové, ale
i z Lanškrounska, Poličska, Litomyšlska
a Svitavska. Na výstavě jste mohli také
zakoupit výrobky z dílny Speciální
základní školy Moravská Třebová
a z Domečku – Oblastní charity Moravská Třebová.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli svou prací na celém průběhu výstavy i soutěže
Rozkvetlé město, hlavně panu Zdeňku Kadlecovi,
který soutěži Rozkvetlé město věnoval velkou část
svého volného času.                    Lišková Ludmila,
koordinátorka Zdravého města

Žádanost „ícéčka“ se zvýšila díky Cestě k baroku
Návštěvnost třebovského turistického informačního
centra se v letošní sezóně zvýšila především díky
otevření projektu města Moravská Třebová Cesta od
renesance k baroku. Velký počet návštěvníků pátrall
po informacích o historicko-naučné stezce a požadoval propagační materiály. Turistům podali také informace o rozhledně Pastýřce, Hřebečských důlních
stezkách, zámku či Muzeu egyptské princezny.   (zr)
Od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012 navštívilo TIC 8 954
osob. Od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013 se návštěvnost
zvýšila o cca 2 400 osob. TIC navštívilo v tomto roce
za sezónu (květen-září) 11 393 osob.

O značení domů a ulic
Městský informační systém byl v našem městě
zaveden v r. 2008, kdy byly na klíčových křižovatkách instalovány směrovky označující
začátek jednotlivých ulic a směrovky označující směr k jednotlivým ulicím. V průběhu dalších let došlo i k novému označení jednotlivých
domů ve městě, a to jednak čísly orientačními
a čísly popisnými. Také domy, umístěné na začátku ulic, byly označeny tabulkou s názvem
ulice. Pro zlepšení orientace ve městě proběhlo letos doplnění směrovek městského informačního systému a označení ulic na domech,
a to hlavně na méně klíčových křižovatkách.
U dlouhých ulic bylo instalováno označení ulice i v jejich průběhu. Dále bylo zjištěno značné
poškození tabulek na domech, které označují domy čísly orientačními a čísly popisnými.
Město Moravská Třebová proto provedlo na domech ve svém vlastnictví výměnu těchto poškozených tabulek za nové. Chtěli bychom tímto
oslovit vlastníky domů, aby zkontrolovali stav
tabulek na svých domech a v případě poškození, aby zajistili jejich opravu nebo výměnu.
Výměna nebo oprava tabulek s označením čísla
popisného a čísla orientačního musí proběhnout
tak, aby byl zachován jednotný stávající vzhled,
rozměry a barvy. Správné umístění směrovek
městského informačního systému a také tabulek na označení ulic na domech a jednoznačně
i označení jednotlivých domů čísly orientačními
a popisnými je důležité nejenom pro obyvatele
a návštěvníky města Moravská Třebová, ale má
zásadní význam pro orientaci vozidel integrovaného záchranného systému.           Eva Musilová,
odbor majetku města a KH

Poradna pro rodinu
Pardubického kraje
Od listopadu 2013 bude detašované pracoviště
Poradny pro rodinu Pardubického kraje se sídlem
ve Svitavách poskytovat své služby v prostorách
budovy Městského úřadu Moravská Třebová, ulice Olomoucká 2.
Konzultační dny: druhé úterý 8:00 - 14:00 a třetí
středa 8:00 - 17:00 v měsíci.
Poradna pro rodinu nabízí: individuální, párovou
a rodinnou terapii a sociálně právní poradenství.
Služby jsou poskytovány bezplatně, na požádání anonymně a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Objednat se můžete na telefonním čísle
461 532 604, 604 867 581, emailové adrese svitavy@poradnapardubice.cz nebo osobně, bez
doporučení jiných odborníků.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Poradna pro rodinu Pardubického kraje, detašované pracoviště Svitavy
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Napsali o nás

Květuše Korbářová, Svitavský deník
Moravská Třebová – Radní společně
s městskou policií chtějí vyřešit problém
s rušením veřejného pořádku v nočních hodinách. Mají v plánu zajistit trvalou obsluhu
kamerového systému.
Podle velitele strážníků Karla Bláhy se ve
městě dlouhodobě potýkají s rušením nočního klidu a veřejného pořádku, které způsobují návštěvníci barů, restaurací a klubů zejména před a ve dnech pracovního volna. Stává
se totiž, že noční podniky zavírají až kolem
páté či šesté hodiny ráno.
Hlídky v terénu
„Z kapacitního hlediska nemůžeme stále sledovat kamerový systém. Městská policie má
působit preventivně. Je tedy žádoucí, aby se
strážníci pohybovali v ulicích,“ vysvětlil velitel Karel Bláha. Strážníci hlídkují v okrajových částech města, kontrolují objekty, prověřují případná oznámení občanů. Když je
hlídka v terénu, monitory ale nikdo nesleduje. Záznamy strážníci vyhodnocují v případě,
že dojde k nějaké události.Využívají je rovněž státní policisté.
Velitel městské policie dostal za úkol vypracovat návrh možnosti trvalé obsluhy kamerového systému. Radní mají v plánu jednat
s úřadem práce. Na pozici služby u kamerového systému posadí pracovníky z řad
nezaměstnaných. „Chtěli bychom vyjednat
až dvě pracovní místa. Počítáme s tím, že bychom se na projektu finančně podíleli i my,“
říká starosta města Miloš Izák.
Moravská Třebová má kamerový systém od
roku 2004. Průběžně jej rozšiřuje. V současné době sleduje historické centrum a další důležité části města celkem deset kamer.
„Pomáhají v odhalování trestné činnosti, při
dopravních nehodách, při poškozování aut,
ale i při sledování podezřelých osob či přepadení na ulici,“ konstatoval Karel Bláha.
Město využívá také tři fotopasti, které přispěly k odhalení vandalů, kteří poškozovali
naučnou Cestu od renesance k baroku.
Další kamery
Město připravuje projekt na rozšíření kamerového systému. Služba by pak mohla monitorovat například zámecké zahrady, parkoviště pod zámkem, Bránu času, most na
Jevíčské ulici, kde jsou památné sochy. Podle
Karla Bláhy by bylo ideální propojit kamerový systém se státní policií, která by měla
možnost se systémem také pracovat. Převzato z http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/
na-poradek-ve-meste-dohledne-stala-sluzba-20131016.html, red. upraveno.

O Den stromů byl velký zájem
V týdnu od 7. do 11. října proběhl v prostorách
zahrady Domu dětí a mládeže v Mor. Třebové
tradiční Den stromů. Akce se konala ve spolupráci se Zdravým městem, které pro účastníky věnovalo opět nádherné dřevěné tužky se zvířátky
v podobě stromu. Pro mateřinky a první stupeň
škol jsme letošní ročník zaměřili na houby. Děti
se seznámily s nejznámějšími houbovými skřítky
a v areálu zahrady DDM si vyzkoušely něco z jejich života. Houbalka Závojměnka zdobila s dětmi kloboučky muchomůrek, houbal Bouchal zase
nafukoval a bouchal s dětmi papírové pytlíky.
Houbovému skřítku Ušounkovi bezovému zase
děti navlékaly kuličky do jeho spížky. Program

byl připraven i na „mokrou variantu“, tedy pobyt
pod střechou. Velká omalovánka z víček a houbové pexeso zaměstnaly dětské hlavičky a věříme, že všechna stanoviště zábavnou formou přiblížila dětem něco ze života stromů a lesa. Pro
druhý stupeň základních škol pak týden nato
proběhla přírodovědná soutěž Za zlatem podzimu zaměřená na stopy zvířat, stromy, ptáky a turistické značky. Letošního ročníku se zúčastnilo
420 dětí z mateřských a základních škol z města
a okolí. Těšíme se na další rok, srdečně vás na
něj zveme už nyní a doufáme, že se sejdeme ve
stejně hojném počtu.                  Ludmila Lišková,
koordinátorka Zdravého města a MA 21
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Varhany dostaly do těla nové informace a zase se na léta uzavřou
Varhany v třebovském farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie, které procházely v minulých letech
rekonstrukcí za více než čtyři miliony korun, dostaly schránku s informacemi o životě v Moravské
Třebové. Stalo se tak ve čtvrtek 10. 10. v 16 hodin
za účasti starosty Moravské Třebové Miloše Izáka, místostarosty Václava Mačáta, představeného
farnosti Františka Urigy a členů správní rady nadačního fondu. Správní rada Nadačního fondu pro
chrámové varhany v Moravské Třebové se před
časem rozhodla, že nechá vyrobit schránku, která bude obsahovat dokumentaci k čerstvě restau-

Představitelé města a farnosti nad schránkou s dokumenty o naší současnosti Foto: Dagmar Zouharová

Schránka ve tvaru válce obsahovala listinu, která
se vztahuje k samotnému vzniku varhan. Nová
schránka je stejně jako ta původní z roku 1883 uložena v horní části varhanní skříně. Kromě původní listiny do ní byly vloženy listina obsahující základní informace o projektu restaurování varhan,
stránky Moravskotřebovského zpravodaje
o varhanách, vybrané
fotografie z původního stavu, jednotlivých
etap restaurace, CD,
kde je uložen původní
hlas varhan před opravou, flash disk s uložením všech fotografií,
dokumentů,
plakátů
z koncertů atd. Vedení města přidalo slovo
starosty a informace
o aktuálním životě Moravské Třebové jako je
počet obyvatel, důležité rozvojové projekty současnosti, složení
Novou schránku do skříně rekonstruovaných varhan vložil jeden z odborníků podí- městských orgánů a polející se na jejich restaurování		
Foto: Dagmar Zouharová dobně.                  (daz)

rovaným varhanám se zprávou pro další generace,
a tu umístí po dokončení restaurování do vlastní
skříně varhan. Památkáři při pracích na skříni objevili v roce 2010 tajný prostor, ve kterém byla kovová schránka s datem instalování varhan ve farním kostele Nanebezetí Panny Marie 4. 12. 1883.

Podzim v domově pro seniory
V měsíci září vyjel náš soubor zazpívat do Domova pro seniory v České Třebové. Celé naše
pásmo nazvané Cestujeme po republice bylo doplňováno slovním doprovodem obyvatel tamějšího domova, což svědčilo o pozornosti diváků.
Po programu se nám dostalo občerstvení a ještě
vřelé poděkování za vystoupení. Koncem měsíce září nás přijel potěšit svým vystoupením jediný imitátor krále komiků Vlasty Buriana hlasem
i podobou Pavel Kopecký. 1. 10. k Mezinárodnímu dni seniorů byla sloužena v dopoledních
hodinách mše svatá v kapli domova pro seniory, za dobré zdraví a životní sílu všech seniorů, kterou celebroval P. František Uriga OFM.
Po obědě nás čekalo zábavné odpoledne, kde si
klienti zasoutěžili v různých disciplínách, jako
je cvičení paměti, hmatová krabice, skládání
obrázků na čas, kviz a čára. Na výzvu, která
zazněla z úst obyvatelek domova z Prostějova při návštěvě Meziústavních her jsme 8. 10.
splnili přání přijet zazpívat s naším souborem
k nim do Prostějova. Vystoupení bylo zahájeno v 9:30 hod. Zpívali jsme do 10:45 hod. Po
odměně potleskem čekala zpěváky odměna ve
formě chlebíčku, kávy a buchty. Když jsme se
v domově rozloučili, naše další cesta vedla na
tamější hřbitov. Tam jsme se šli podívat na hrob
básníka Jiřího Wolkera. Počasí nám přálo, tak to
byla pěkná procházka. Poté jsme přejeli na druhý konec města, kde nás čekal dobrý oběd ve
stylové restauraci s vlastním pivovarem. Téměř

každý z nás ochutnal čerstvé pivo. Posíleni zpěváci se pak vydali na procházku centrem města. Dostatečně unaveni procházkami a neustálým nastupováním a vystupováním z autobusu
přijeli všichni šťastni, že už jsou doma. Tento
den byl hodnocen všemi účastníky jako velmi
zdařilý. V rámci Týdne Sociálních služeb ČR
se 9. 10. uskutečnil v Domově pro seniory Moravská Třebová Den otevřených dveří. Připravili
jsme podrobné informace o poskytované sociální službě, dále mohli návštěvníci nahlédnout
do kroniky domova, fotoalb, časopisů Jitřenka.
V rámci volnočasových aktivit si mohli návštěvníci prohlédnout tvoření ze samoschnoucí keramické hlíny a tvoření z přírodních materiálů
a papíru. Škoda, že jich přišlo tak málo! Druhý
den proběhla beseda pro obyvatele i zaměstnance s PhDr. Partyšovou na téma dnes tak aktuální
- Lidské vztahy.                            Realizační tým

Třebováci i ostatní na
bruslích po letišti
Prohánět se po přistávací dráze by mohli v dohledné době obyvatelé Starého Města u Moravské Třebové, Třebovští i ostatní, kterým učaroval rychlý pohyb na kolečkových bruslích.
Zejména pro obyvatele Moravské Třebové
je tato možnost garantována vedením letiště,
které před započetím výstavby nové vzletové
a přistávací dráhy požádalo město Moravská
Třebová o pomoc na zafinancování projektu.
Osmisettisícovou podporu z rozpočtu města letiště podle svého tehdejšího slibu hodlalo vykompenzovat nabídkou na využití dráhy pro in-line bruslení pro třebovské obyvatele. Starosta
Miloš Izák nyní bude jednat s vedením letiště
o konkrétních podmínkách využití dráhy pro
tento účel.			 (daz)

Směrovka na Svojanov už čtyřicet kilometrů východně
Infotabuli pro turisty navštěvující nejen
moravskotřebovský zámek, která   ukazuje
krásy hradu Svojanov, nechalo nainstalovat město Moravská Třebová na parkovišti
u Brány času pod zámkem. Renesanční perla Čech a Moravy přistoupila na dohodu se
svojanovským hradem o vzájemné výpomoci
v propagaci. S městem Poličkou, jemuž hrad
Svojanov náleží, město Moravská Třebová

uzavřelo smlouvu o podmínkách umístění
a obsahu informačního panelu, který by měl
ve Třebové upozorňovat turisty na středověký objekt na kraji Vysočiny a za který výměnou bude na Svojanově umístěna cedule
s vyobrazením trasy na východ do Moravské
Třebové a podoby renesančního skvostu na
hranici Moravy a Čech, moravskotřebovského sídla Boskoviců a Žerotínů.
(daz)

Komunikace se začínají pomalu, ale jistě vylepšovat
Zhutnění komunikací v ulicích Pod Hamry či
Garážní jako provizorní úprava před zimou,
oprava mostku a propustku při severním vjezdu do části města Udánky, výstavba nového povrchu silnice při vjezdu do Udánek ze západní
strany jsou zásadní úpravy, kterými v nedávné
době prošly, či právě procházejí důležité moravskotřebovské komunikace. V ulici Pod Ha-

mry a Garážní jsou komunikace připraveny na
výstavbu finálního povrchu, který se bude dělat
v roce 2014, pod tím současným s provizorní
předzimní úpravou jsou nové sítě: Pod Hamry
vodovod a kanalizace splašková i dešťová, to
vše v délce cca 100 m, v ulici Garážní se pokládalo vedení pro plyn a vodu a kanalizační vedení v délce cca 170 m. V ulici J. K. Tyla, v úseku

Udánského kopce, se naplno rozběhly práce na
novém povrchu komunikace. Akci předcházelo
taktéž položení nové splaškové kanalizace, vodovodu a vodovodních přípojek, a také oprava
dešťové kanalizace. Náklady na výstavbu nového silničního povrchu této hlavní cesty ze západní strany města do Udánek jsou vyčísleny
na 3,6 mil. Kč.		
(daz)

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

postih a strážníci si ohlídali, aby se žena do parku více nevrátila.

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

Být osvětlen znamená být viděn

„Repetitio est mater studiorum“ se dá vyložit
také jako známé opakování je matka moudrosti. S blížícím se zimním obdobím a zkracujícím se denním světlem se opět dostává do
popředí problematika neosvětlených cyklistů.
Tento nešvár nás trápí každým rokem a je třeba si uvědomit, že s přibývajícím množstvím
motorových vozidel se jízda na neosvětleném
jízdním kole rovná téměř sebevraždě! Proto si
opět zopakujeme nejdůležitější zásady, které
ochrání zejména vaše zdraví, ale také nezhubne vaše peněženka při setkání s policistou.
1) Z hlediska výše uvedeného začneme osvětlením. Cyklista je povinen za snížené viditelnosti užít stanovená osvětlení. Tedy ve směru
jízdy by měl svítit světlem bílé barvy, zezadu
pak červeně. Mimo obec, zejména v místech,
kde není pouliční osvětlení, tam by mělo přední světlo (tedy bílé) svítit nepřerušovaně, a to
z důvodu toho, aby jsme dobře viděli na cestu.
V takových úsecích by neměla být užívána tzv.
„blikačka“! Tu však můžete užít například v ulicích města, kde je dostatečné osvětlení a dobře
vidíme. Ale i „blikačka“ užitá mimo obec může
mnohdy znamenat i záchranu života!
2) Užitečné jsou i „odrazky“, které bývají
umístěny v pedálech, ale také ve výpletu kol,
jež upozorňují řidiče blížícího se k nám zleva
nebo zprava například v křižovatce.
3) Používejme světlé oděvy a reflexní doplňky! Reflexní doplňky jsou z hlediska bezpečnosti tím nejlepším „módním“ doplňkem, které lidstvo dokázalo vymyslet. Tedy alespoň
v dopravě. Při použití světlých oděvů nás uvidí
řidič o několik desítek metrů dál, než v oděvu
tmavém, ale užijeme-li reflexní doplňky, jedná
se až o 200 m, tudíž má řidič dostatek času na
reakci. Dalo by se říci, že s porovnáním k oděvu tmavému, kde nás zahlédne ve vzdálenosti
okolo 20 m, bude mít čas „vypít si kávu“.
4) Neopomínejme ani ochranné prvky! A sem
patří zejména ochranná cyklistická přilba, která by se měla stát běžnou součástí každého
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cyklisty mladšího osmnácti let (tuto povinnost
ukládá zákon) a rozhodně by se za ni neměl
stydět ani cyklista starší, tedy ani ten, který
osmnácti let dosáhl třeba i před několika desítkami let.

Dohled nad výkonem obecně
prospěšných prací

V Moravské Třebové se rozběhnul projekt, díky
jemuž se má zefektivnit výkon obecně prospěšných prací uložených rozsudkem soudu. Strážníci tedy na základě dohody s Probační a mediační
službou dohlížejí nad výkonem prací odváděných osobami, které práci vykonávají jako alternativní trest. Odvedená práce má v těchto
případech být prospěšná veřejnosti, proto jsou
jejím zadavatelem Technické služby, s.r.o., a zadaná práce je zpravidla vykonávána ve prospěch
města, tedy celé společnosti. Strážníci provádějí dohled nad samotným výkonem, efektivitou a dodržování stanovených povinností. Od
nedávné amnestie našemu městu vypomohli již
čtyři nedobrovolní pracovníci a svůj čin si takto odpracuje i dvojice mladíků, která v nedávné
minulosti způsobila městu nemalou škodu na
poničených lavičkách na Křížovém vrchu.

Podnapilá žena

Slunné a příjemné nedělní odpoledne dne 20.
10. „zpříjemňoval“ náhodným kolemjdoucím
pohled na podnapilou L. V. z Moravské Třebové, která nevybíravým způsobem upozorňovala
na svoji přítomnost. Bez ohledu na kolemjdoucí,
dokonce i hrající si děti v parku, v podnapilém
stavu, dodávajíce si sebejistotu dalšími doušky
krabicového vína, nabízela podívanou, kterou
skutečně snesou jen silnější povahy. Strážníci
byli na místě dvakrát. Poprvé, když uviděli tuto
jim dobře známou ženu na kamerovém systému.
To se ještě vše obešlo pouze s malou výstrahou.
Ale ve chvíli, kdy zazvonil telefon, ve kterém
bylo oznámeno, že v parku spí na chodníku žena,
bylo jasné, že domluva a vykázání z místa se minuly účinkem. Následoval proto nemalý finanční

Neustále se říká, že krást se
nevyplácí

Dne 17. 10. těsně po 12 hodině se před zraky
náhodného obecenstva odehrála scénka jak vystřižená z americké komedie. Obecenstvem však
nebyli lidé přicházející do kina za úsměvným
příběhem, nýbrž náhodní kolemjdoucí mířící
do místní prodejny Billa na ulici Komenského
za nákupem. Pokus odnést zboží z prodejny bez
zaplacení v hodnotě 176 Kč se v tomto případě opravdu nevyplatil. Když si M. N. z nedaleké obce Kunčina všimnul, že je pronásledován
mužem, který dohlíží v prodejně na pořádek
a zamezuje krádežím, zanechal v prodejně košík s nákupem a dal se na útěk. Rychlostí blesku
opustil prodejnu i s batohem, ve kterém měl svůj
lup a během chvíle již seděl v nastartovaném vozidle, zaparkovaném na parkovišti vyhrazeném
pro invalidy. V tu chvíli však doběhl muž, který
se dal do pronásledování tohoto výtržníka. Když
uviděl, že vozidlo je již nastartované, přiběhl
ke dveřím, uchopil lupiče za oděv a vytáhnul
z vozidla ven. Co následovalo, to zřejmě
nečekal nikdo. Zařazená rychlost a nastartovaný
motor doladily tento příběh k jeho naprosté
dokonalosti. Když se řidič vozidla ocitnul stojící
na vozovce, v tu chvíli se dalo vozidlo do pohybu. Jeho dráha naštěstí nebyla dlouhá. V cestě
totiž stála dopravní značka upozorňující na vyhrazené parkoviště a hned za ní velká a pevná
zeď. Vozidlo vyvrátilo sloupek dopravního značení, který se opřel o masívní pozůstatky hradeb,
které odolávaly nájezdům různých dobyvatelů
po dlouhá staletí a odolaly i síle nízkoobjemového čtyřválce, jehož chod se po chvíli hrabání
naštěstí sám zastavil. Jak se později ukázalo, při
nechtěném řidičově opuštění vozidla se dveře
zabouchly, zůstaly uzamčené, stejně jako všechny ostatní a klíče se nedostupně pohupovaly
v zapalování. Vozidlo tedy zůstalo po dlouhou
dobu „zavěšeno“ na dopravní značce a výtržníka
si převzaly do rukou policejní složky. V zápětí
následovala bloková pokuta za odcizené zboží.
Vzniklou dopravní nehodu převzala k dořešení
přivolaná dopravní policie. I tato záležitost nebyla zřejmě laciná.
Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.
nebezpečí a pokusí se utéct. Lidé na ně začnou
pořádat hon...
Režie: Martin Duba, hrají: Petr Forman, Zuzana
Norisová, Igor Orozovič, Anna Fialová a další.
Drama

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

jsou titulkované;  

Rivalové

jsou ve formátu 3D

6. 11. středa, 19:00, vstupné 100 Kč

Závody Formule 1 jsou místem, kde soupeří dva
rivalové James Hunt a Niki Lauda...
Režie: Ron Howard, hrají: Daniel Brühl, Chris
Hemsworth, Alexandra Maria, Lara a další.
Životopisný/Sportovní/Drama/Akční, 123 min.

ČR

11. 11. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč

Po deseti letech se nám opět představují oblíbení
hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě.
Režie: Jan Novák. Komedie, 88 min.

Příběh kmotra

ČR

13. 11. středa,19:00, vstupné 100 Kč

Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu
s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé
eminence české politiky.
Režie: Petr Nikolaev, v hlavních rolích: Lukáš
Vaculík a Ondřej Vetchý.
Krimi/Životopisný, 99 min.

Jak se stát rytířem

SP

16. 11. sobota, 15:00, vstupné 150 Kč

Justin je středověký chlapec z dobré rodiny. Otec
naplánoval Justinovi výnosnou kariéru právníka,
ale Justin má úplně jiný sen: stát se rytířem.
Režie: Manuel Sicilia
Animovaný/Rodinný, 90 min.

Lásky čas

ČR

27. 11. středa, 19:00, vstupné: 90 Kč

USA, D, VB

Kameňák 4

Martin a Venuše

VB

Martin buduje kariéru a Vendula se stará o rodinu.
Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí
nedoceněný tím druhým. Události naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti
a domácnost během jednoho měsíce.
Režie: Jiří Chlumský, hrají: Marek Taclík, Kristýna
Boková-Lišková, Zuzana Stivínová a další.
Komedie/Romantický, 102 min.

Kulturní centrum
Pohádka pro děti

O Sněhurce

5. 11. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné
30 Kč

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi
trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Uvádí
Malé divadélko Praha

Divadlo

Stádo krav je kvůli podezření na BSE (Nemoc šílených krav) odsouzeno k utracení. Zvířata vycítí

Divadelní přehlídka

Kukátko

21. 11. čtvrtek, 9:00, kinosál muzea

Přehlídka malých divadelních forem, která je
určena pro žáky speciálních a základních škol.
Pořádá Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola Moravská Třebová ve spolupráci
s Kulturními službami města Moravská Třebová.

Zábavný pořad

Komici s.r.o.

19. 11. úterý, 19:00, dvorana muzea, vstupné 100 Kč

Skvělé stand-up představení Komici s.r.o. ve
kterém se představují ti
nejlepší baviči z pořadu
„Na stojáka“ kabelové
televize HBO!
Účinkují: Miloš Knor, Lukáš Pavlásek z Ostravy
a Karel Hynek.

30. 11. sobota, 19:00, dvorana muzea,
vstup volný

Iuventus

Koncert svitavského pěveckého sboru.

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

Stálá expozice

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

20. 11. středa, 17:00, vstupné 80 Kč

25. 11. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč

Známý popový a rockový zpěvák a skvělý muzikálový herec se představí ve dvoraně muzea.

Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, upláceno… a nejinak je tomu i dnes. Námět komedie
pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojili v našem českém prostředí a které nás
zvedají ze židli. Divadelní komedie autorky Zory
Kostkové, která Vás rozesměje až k pláči.
Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Filip
Tomsa a Michaela Dolinová.

8. 11. pátek, 19:00, kinosál, vstupné 200 Kč

Zataženo občas
trakaře 2 USA

ČR

14. 11. čtvrtek, 19:00, vstupné 450 Kč

Koncert

Tim je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý
Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru,
úžasného otce a žádnou holku. To se má brzy změnit, jelikož zjistí že může cestovat v čase...
Režie: Richard Curtis, Hrají: Rachel McAdams,
Domhnall, Gleeso, Bill Nighy, a další.
Komedie/Drama/Romantický/Sci-Fi, 123 min.

Bella Mia

Petr Kolář s kapelou

Z louže pod okap

18. 11. pondělí, 19:00, vstupné 120 Kč

Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl
vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint zjistí, že jeho zařízení stále pracuje
a vytváří cosi jako živoucí jídlo...
Animovaný/Komedie/Rodinný, 96 min.

Koncert

Městské muzeum
Koncert

Cantilo

10. 11. neděle, 19:00, dvorana muzea,
vstup volný
Koncert pěveckého smíšeného sboru Jevíčko

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

Stálé expozice

• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta kolem světa
reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Pozvánky

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Sklep U Johana

Jitka Zelenková

vás zve v sobotu 16. listopadu v 19 hodin na setkání s Lumírem Moučkou s názvem V říši středu – autorské vyprávění
s promítáním snímků o cestách po Číně.
Vchod z ul. Zámecké.

Obec Chornice zve na komorní recitál
Sametový hlas zpěvačky Jitky Zelenkové za doprovodu pianisty Pavla
Větrovce. Akce se uskuteční
v sobotu 16. 11. 2013 v Kulturním domě v Chornicích.
Zahájení v 18:00 hodin.
Vstupné 150 Kč je možno
zakoupit předem na Obecním úřadě v Chornicích
nebo na místě za 200
Kč. Bližší informace
poskytneme v pracovní
době na telefonním čísle
461 327 807.
Těšíme se na vaši účast.

Putování s Jirkou
Kolbabou

Dne 28. října 1968, u příležitosti 50. výročí
vzniku republiky, byla v parku u muzea slavnostně zasazena tato lípa. Součástí slavnosti,
které se vedle představitelů města v hojném
počtu zúčastnili ostatní občané Moravské Třebové, byl živý obraz s legionáři, skauty a Sokoly, zrežírovaný panem Josefem Holcem.
Prosíme čtenáře, pokud máte fotografie z této
slavnosti, kontaktujte městské muzeum.
Komise památkové péče, foto Jan Vermousek

Obec Chornice zve všechny na další zajímavé setkání s cestovatelem rádia Impuls, který přijede s vystoupením pod názvem Sedm divů Islandu. V tomto pořadu představí cestovatel druhý největší ostrov
Evropy, na kterém budeme společně objevovat termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže
zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajinu,
ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo
ovce a která připomíná
peklo i ráj, navštívil náš
cestovatel již šestkrát.
Akce proběhne v pátek
8. listopadu v Kulturním domě v Chornicích.
Zahájení je v 18:00 hodin, vstupné 140 Kč.
Vstupenky bude možno
zakoupit v předprodeji v kanceláři obecního úřadu,
tel: 461 327 807 nebo na místě, pokud nebude úplně
vyprodáno. Všichni jsou srdečně zváni.

1.11. SOUKROMÁ AKCE - CYKLOMAN
2.11. Brusinková Party – Dj Pegas
8.11. BOŽKOV SPECIÁL Night – Dj Maty
Značka Božkov v akci, k tomu spousta dárků

9.11. Star Dance Night – Dj Fuller
Současné i léty prověřené hudební hity

15.11.

Koncert
kapely

BLUE EFECT

16.11. Oldies Party – Dj Shirak
22.11. KONCERT LEGEND - Rozcapený Bobr

Povian s Fr. Černým, Baklažán, Chameleon

23.11. EROTIC SHOW – Dj Mirek Karásek
Zábava, rozkoš a živá erotická Man + Woman strip show

29.11. Finlandia Night – Dj Pegas
30.11. Dance Party Mix – Dj Maty
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Nejlepší číšník a kuchař v Čechách opět z Moravské Třebové

Ve dnech 16.-17. 10. se uskutečnil již 20. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky GASTRO
JUNIOR – Bidvest Cup 2013-2014. Tato prestižní
odborná soutěž je určena pro žáky středních odborných škol v gastronomických oborech kuchař, cukrář a číšník. Pravidelně se jí účastní více než čtyřicet
tuzemských odborných škol, z nichž každá vysílá do
boje jen ty nejlepší z daného oboru. Záštitu nad soutěží převzal kontinentální ředitel WACS pro Střední
Evropu, prezident AKC ČR - Miroslav Kubec. Inte-

Třebovské zpívání

Dne 16. 10. se v naší škole konal projekt Třebovské zpívání. Pozvali jsme studenty praktických
škol dvouletých z Pardubic a Žamberka, abychom je seznámili s naším městem. Po příjezdu
bylo nejprve malé občerstvení a potom promítání
filmu o Moravské Třebové. Následovala pěvecká
vystoupení, která doprovázela naprosto úžasná atmosféra. Po prohlídce školy a dobrém obědě jsme
se přemístili do našeho městského muzea. Expozice se všem velice líbila. A už nastal čas loučení, neboť před našimi kamarády byla ještě cesta
domů. Chceme poděkovat městu Moravská Třebová za finanční příspěvek, bez něhož by se projekt nemohl uskutečnit.        Žáci praktické školy

Nízkoprahový klub Díra

Komenského 371/46, Moravská Třebová
Otevírací doba:
pondělí a středa (velká díra, 15-20 let) – 13:00–
18:00
úterý, čtvrtek, pátek (malá díra, 8-14 let) – 13:00–
18:00
Co od nás můžeš čekat?
• povídání či oddych – jak budeš chtít ty
• prostor pro tvoje nápady, názory, zkušenosti
• pomoc a podpora s tím, v čem si nevíš rady
• hry, akce
PROGRAM NA listopad 2013
6.-7. 11.
Turnaj JENGA VĚŽ
8. 11.
WORKSHOP Hrou proti AIDS
19. 11.
Kaštánková dílnička
26.- 27. 11. Filmové odpoledne: KATKA
KONTAKTY: Anička a Hanka, 725 294 512,
anicka@osbonanza.cz, hanka@osbonanza.cz,
www.osbonanza.cz. Jsme i na Facebooku.

Čtyřboj ve speciální škole
Žáci naší školy si mohli vyzkoušet jak na tom jsou
v současné době po fyzické stránce. Tradiční fyzický čtyřboj se skládal ze čtyř disciplín – dřepy,
sklapovačky, sed-leh a dívčí kliky. Časová norma
na každou část fyzického testu byla jedna minuta
a pořadí se určilo součtem výkonů ve výše uvedených disciplínách. Sportovní akce se zúčastnilo
celkem 35 žáků. Absolutním vítězem se stal s velkým bodovým náskokem Radek Šauer.
Vítězové jednotlivých kategorií – mladší žákyně:
Eliška Pučanová, mladší žáci: Martin Grézl, starší
žákyně: Žaneta Žďárková, starší žáci: Radek Šauer.
Velká gratulace patří nejen vítězům, ale také všem
žákům, kteří se zúčastnili, a organizátorkám populární soutěže Evě Panské a Lence Zemanové.
Miroslav Muselík, zástupce ředitelky školy

Poděkování

Mažoretky Střípky děkují radě města za schválení grantu pro naše děvčata, která se snaží reprezentovat Moravskou Třebovou a vystupovat na různých akcích. Jsme
velice rádi za pomoc, která se nám dostává a věříme,
že i nadále se mažoretkám v našem městě bude dařit.

grovaná střední škola vyslala do regionálního kola
pro oblast Čechy dva zástupce: Kristýnu Fišerovou
(obor Hotelnictví) a Nelu Smékalovou (obor Kuchař-číšník). Letošní účast škol, které se přihlásily
do soutěže byla skutečně vysoká a napětí provázelo
soutěžící až do posledního okamžiku. V této konkurenci žákyně ISŠ zazářily a potvrdily tak tradičně
dobrou odbornou úroveň výuky. V kategorii Číšník
se dostala Kristýna Fišerová mezi nejlepší a obsadila zlaté pásmo. Nela Smékalová nezůstala pozadu

a i ona se probojovala do zlatého pásma nejlepších
v kategorii Kuchař. Obě žákyně tak postupují do celostátního finále, které se bude konat jako odborný
program GO - mezinárodního veletrhu průmyslu
cestovního ruchu v lednu na Brněnském výstavišti
a kde poměří své dovednosti špičky gastronomického oboru. Věříme, že i v tomto ročníků své žáky připraví odborní učitelé (p. Pluháčková a p.Sojka) na
výbornou a že tak obhájíme zlatá místa z minulých
ročníků.                         Libor Čáp, zástupce ředitele

Řemeslům se blýská na lepší časy
Na základě přímého postupu z českého kola soutěže v oboru zedník, které se konalo v Hradci Králové
ve dnech 22. a 23. března 2013 z 2. místa postoupili
žáci 3. ročníku oboru zedník z ISŠ Moravská Třebová
František Fiala a Tomáš Jachan do finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO s mezinárodní účastí, které proběhlo jako součást veletrhu FOR ARCH
v PVA EXPO Praha ve dnech 17. až 20. 9. Soutěžní
úkol se skládal z části teoretické – vědomostní test
vypracovaný dle JZZZ oboru zedník za dva ročníky studia a znalostí technologií partnerských firem
a části praktické, kde soutěžním úkolem bylo zdění
dle technické dokumentace z materiálů YTONG, POROTHERM, KB BLOK a vyzdění komínu systému
SCHIEDEL. Finále se účastnilo 10 soutěžních družstev, z toho 9 z ČR a 1 ze Slovenska. Duo František
Fiala a Tomáš Jachan skončilo na 3. místě. Žáky vedl
učitel oborného výcviku Karel Smékal, v soutěži
zvítězilo družstvo ze Slovenska. Umístění v této od-

borníky uznávané soutěži dokazuje dobrou připravenost žáků, kteří mají o zvolenou profesi zájem jak po
stránce řemeslné zručnosti, tak i po stránce teoretických a praktických znalostí. Toto umístění navazuje
na úspěchy v soutěžích oborů klempíř a pokrývač,
kde za rok 2013 byl žák Milan Englc vyhodnocen
jako jediný žák pokrývač v ČR titulem Zlaté české ručičky, což je prestižní ocenění v oboru udělované na
přehlídkách nejlepších žáků řemesel, a to na mezinárodní a republikové úrovni. Titul udělil Cech klempířů, tesařů a pokrývačů ČR na slavnostním předávání,
které proběhlo dne 19. 6. v divadle Reduta Brno, kde
na galavečeru bylo oceněno 21 profesí z odborných
škol v ČR, z toho 5 stavebních. Výsledky v soutěžích
stavebních oborů nás přesvědčují o tom, že poctivé
řemeslo určitě nevymřelo, ba naopak prožívá
znovuoživení, o čemž svědčí zájem žáků, rodičů
i partnerských stavebních firem.
Ladislav Klemeš, ZŘPV ISŠ Moravská Třebová

Žáci si ověřovali a rozšiřovali získané vědomosti v praxi
Primáni a sekundáni moravskotřebovského gymnázia navštívili 25. 9. v rámci projektu ESF Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech Technické
muzeum v Brně. Před odjezdem byli žáci rozděleni
do skupin a seznámili se s obsahem pracovních
listů, které připravili vyučující předmětů fyzika
a informační a komunikační technologie. V muzeu
na ně čekaly zajímavé expozice s výkladem – Od
tamtamu k internetu a Ulička řemesel. Zaujala je
především Technická herna, kde se zábavnou formou
seznámili s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi (mechanika pevných těles, plynů
a kapalin, akustika, optika, elektřina a magnetizmus). Po skončení aktivit žáci vyhledávali potřebné

informace na otázky v pracovním listu. Během zpáteční cesty proběhla kontrola správných odpovědí
a celkové zhodnocení exkurze.    
Irena Štaflová, koordinátorka projektu

ZKO 308 Moravská Třebová

pořádá 23. listopadu 2013 od
9 hodin na fotbalovém stadionu
v Linharticích
XIV. ročník soutěže
MORAVSKOTŘEBOVSKÝ ZÁVOD

Historie
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Příběhy z muzejního depozitáře III.
Schránka na srdce Josefa
Johanna Wondry

V muzeu je uložena schránka v podobě vázy
s víkem nebo spíše urny, vysoustružená ze dřeva a opatřená černým lakem. Je vysoká cca 55
cm, největší průměr je cca 30 cm. Je uchovávána
prázdná, její někdejší využití však bylo odhaleno
v průběhu zpracování historie muzea.

vytvořeném výklenku ve stěně
a obklopena portréty členů rodiny – nad výklenkem visí obraz
Wondrovy dcery Aloisie (Louisy) provdané Holzmaisterové, po
stranách portréty samotného Josefa Johanna Wondry, jeho manželky Aloisie rozené Hanischové
a jeho rodičů Johanna Antona
Wondry a Rosy rozené Heintzové. Olejomalby jsou zřejmě doplněny fotografiemi a medailemi, které ovšem na obrázku nelze
identifikovat.
Podle vzpomínek posledního
německého starosty Moravské
Třebové Franze Hickla, publikovaných na internetu, byla expozice v květnu 1945 zničena rudoarmějci. Více či
méně poškozené exponáty se však z velké části
v muzejní sbírce zachovaly.

Život a smrt Josefa Johanna
Wondry

Schránka na srdce J. J. Wondry

„Wondrazimmer“

Když se po dokončení stavby nové budovy muzea v roce 1906 rozhodovalo o konkrétním využití jednotlivých prostor, projevil mecenáš L. V.
Holzmaister přání, aby jedna místnost v prvním
poschodí byla věnována památce rodiny Wondrovy, tedy památce rodiny jeho matky. Povinnost zachovat tuto místnost v muzeu „na věčné
časy“ bylo pak zakotveno i ve stanovách muzejní nadace, založené roku 1908.
Mecenáš a jeho příbuzní věnovali pro expozici
četné rodinné památky. V roce 1905 cestovalo několik kusů nábytku a portrétní olejomalby
z Hainau v pruském Slezsku, kde v té době ještě žila manželka Antona Josefa Wondry, Holzmaisterova strýce. Ty vytvořily základ expozice,
nazývané „Wondrazimmer“ („Pokoj Wondrů“).
Další památky na rodinu Wondrovu byly doplňovány později. Některé z nich předtím opatroval ve své newyorské domácnosti přímo Holzmaister. Věnoval především knihy, dokumenty,
fotografie, ale také kuriozity, jako cop své babičky a srdce svého dědečka Josefa Johanna
Wondry uložené v zapečetěné lahvičce naplněné
lihem. Holzmaister si přál, aby bylo srdce takto
vystaveno i v expozici. Správci muzea to však
asi připadalo neestetické a tak nechal pro skleněnou nádobku zhotovit důstojný neprůhledný
obal.
Umístění urny v expozici je patrné na nekvalitně
reprodukované fotografii publikované v Schönhengster Heimat v květnu 1996. Je zde přizdobena stuhou (?), uložena ve speciálně pro ni

Záznam v inventáři muzea

Josef Johann Wondra (1796–1844) byl soukeník
stejně jako jeho otec, který založil první továrnu v Moravské Třebové (viz Moravskotřebovský zpravodaj z dubna t. r.). Josef Johann podnik převzal v roce 1818 a přivedl jej k dalšímu
rozkvětu. V roce 1832 se jako člen městské rady
zasloužil zachování moravskotřebovského gymnázia, resp. jeho obnovení. V letech 1833–1844
byl moravskotřebovským starostou.
V jeho funkčním období – 30. dubna 1840 – vypukl v Lanškrounské ulici velký požár, který po-

Pohled do muzejní expozice věnované rodině
Wondrově
zasloužil právě starosta, který využil svých přátelských vztahů s osvíceným státním úředníkem,
v té době nejvyšším dvorským kancléřem, hrabětem Antonínem Bedřichem Mitrovským.
19. července 1840 přijel do Moravské Třebové olomoucký krajský hejtman hrabě Stadion,
aby starostu dekoroval zlatým křížem za zásluhy. V kronice františkánského kláštera, sepsané
údajně podle starších záznamů kvardiánem Albinem Hlawatschem roku 1910, se hned za popisem slavnosti spojené s udělením vyznamenání
objevuje tvrzení, že Wondra spáchal sebevraždu
poté, co vyšlo najevo nepoctivé jednání při rozdělování finančních prostředků, které město získalo na pomoc pohořelým.
Josef Johann Wondra zemřel 18. března 1844.
Jako příčina jeho úmrtí je v matrice uvedena
mozková mrtvice. Nelze ovšem zcela vyloučit,
že zde byl sebevražedný úmysl zamlčen. Důvodem k sebevraždě přitom rozhodně nemusely
být stud a výčitky svědomí kvůli nezvládnuté
situaci nebo dokonce kvůli vyzrazenému vlastnímu obohacení, mohly stačit pomluvy, které se
zřejmě ve městě skutečně rozšířily.

Další snahy o zachování
památky rodiny Wondrovy

Portrét Josefa Johanna Wondry ve sbírce muzea
stihl zejména severní a východní část města. Vyhořelo celkem 186 domů, mezi nimi i piaristický
konvent, velmi poškozen byl zámek a knížecí
pivovar. Požár a jeho hašení si vyžádaly i několik obětí na životech. Městu pak přicházela pomoc z různých stran, okolní města a obce posílaly šatstvo a potraviny, vypomohl i kníže Alois
z Liechtensteina, především však byla pořádána
finanční sbírka v celé monarchii. O zmírnění následků živelné pohromy pro měšťany se nejvíce

Expozice v muzeu ovšem nebyla jediným výsledkem snahy o zachování světlé památky na
rodinu Wondrovu. Už v roce 1893 Holzmaister
založil nadaci na podporu zchudlých soukeníků a vdov po soukenících, potřebných bývalých
dělníků Wondrovy továrny na sukna a zchudlých
měšťanů a měšťanek. Dobročinné aktivity v rodném městě vyvíjel s pomocí svého strýce Antona Josefa Wondry – posledního majitele továrny,
přičemž se vždy prezentovali jako vnuk a syn
někdejšího starosty Josefa Johanna Wondry.
V devadesátých letech 19. století zajistili také
financování řádné údržby hrobů Josefa Johanna
Wondry a dalších členů rodiny Wondrovy a Holzmaisterovy na moravskotřebovském hřbitově.
Informace o obvinění Josefa Johanna Wondry
z nepoctivého jednání v souvislosti s rozdělováním pomoci pohořelým nebo přinejmenším z nezabránění nepoctivostem přispívá k pochopení
velké snahy potomků o prezentaci jeho osoby
v co nejlepším světle a zachování jeho památky,
v případě uchování a vystavení jeho srdce až nápadně pompézním způsobem.                       -jm-
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Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Provozní doba
Pondělí:	  9.00–12.00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18.00–19.00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:	  8.30–13.00 Katecheze, tvoření, RMC
16.00–18.30 Tvořivé dílny

Středa:	  9.00–12.00 RMC
13.30–17.30 RMC
Čtvrtek: 16.00–17.00 Plaváček (plavecká výuka
od 5 let na 2. ZŠ)
Připravujeme: duchovní obnovy, podrobnosti na
webových stránkách

Studentské parlamentní volby na gymnáziu
Ve dnech 2. a 3. října se v České republice konal
unikátní projekt Studentských voleb organizace Člověk v tísni, který si klade za cíl zvýšit zájem mladých lidí o politické dění. Středoškolští
studenti starší 15 let si mohli vybírat z reálných
stran kandidujících do Poslanecké sněmovny ČR.
Do projektu se zapojilo dohromady 434 středních
škol, mezi nimi i moravskotřebovské gymnázium.
Ve středu 3. 10. se proměnila jedna z učeben na několik hodin ve volební místnost, kde na mladé voliče čekala volební komise složená ze tří studentek
3. ročníku. Aby se atmosféra voleb co nejvíce přiblížila realitě, byla pro účely projektu z městského

úřadu zapůjčena volební urna. Projevit svůj názor
pak přišla nadpoloviční většina „oprávněných voličů“ – celkem 60 % (což je překvapivě ještě o 13
% více, než tomu bylo např. u Studentských prezidentských voleb). Po sečtení výsledků se ukázalo, že názory moravskotřebovských gymnazistů se
v zásadě neliší od názorů mladých lidí v republice.
Díky projektu si mohli jeden z důležitých demokratických principů, jakým jsou svobodné volby,
vyzkoušet v praxi i ti, kteří ještě aktivní volební
právo nemají. To, zda bude hlavní cíl akce (zvýšení volební účasti prvovoličů) splněn, nám však
ukáže teprve konec října.       Kateřina Kaderková

Sportovní dopoledne
se vydařilo

Pozvánka na výstavu

Za velmi studeného, ale slunného počasí proběhlo
sportovní dopoledne naší speciální školy ve střeleckém areálu, který provozuje AVZO – technické
sporty. Prostředí je zde velice příjemné a já bych
chtěl touto cestou poděkovat a smeknout před tím,
co zde místní „střelci“ a nadšenci vybudovali pro
rozvoj střeleckého sportu u nás v Moravské Třebové. Po zahájení se všichni žáci s velkým nadšením zapojili do soutěžních disciplín. Měli tak
možnost si vyzkoušet házení granátu na cíl, shazování „panáků“ a kuželek, skok přes švihadlo,
chůzi po laně a překážkovou přírodní dráhu. Tentokrát nešlo o vítězství, ale o krásnou atmosféru, která po celé dopoledne v areálu střeleckých
sportů panovala. Tato tradiční podzimní školní
akce byla završena opékáním voňavých párků. Ty
chutnaly skutečně všem.               Miroslav Muselík,
zástupce ředitelky školy

Začátkem školního roku se na ZŠ Moravská
Třebová, Kostelní náměstí uskutečnil již tradiční
projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky.
Letošní sedmý ročník tohoto projektu, jehož program se z části konal v Rychnově a z části v Mladějově, byl určen žákům osmých tříd. Ti během
několika projektových dnů poznávali přírodní
krásy Rychnovského vrchu a jeho okolí, objevovali estetické půvaby rychnovské fary a dalších
kulturních památek a prožívali neopakovatelnou atmosféru Průmyslového muzea Mladějov.
Všechny tyto zážitky žáci přetvořili do mnoha
pozoruhodných uměleckých a odborných děl.
Spolu se zevrubnými informacemi o projektu je
možné je až do poloviny listopadu zhlédnout na
výstavě ve vestibulu radnice. Zde je pro zájemce
připraven i sborník, shrnující průběh a výsledky
této úspěšné školní akce. Na výstavu Vás srdečně zvou všichni účastníci projektu Mezi pražci
mladějovské úzkokolejky.	              V. Novák

Žáci Gymnázia Moravská Třebová v roli filmařů

i prakticky se základy optiky, kamerou, natáčeGymnázium Moravská Třebová i v letošním
ním krátkého filmu, jeho úpravami na počítači.
školním roce pokračuje v realizaci klíčových
Žáci pracovali ve skuaktivit projektu ESF
pinách, sami si zvolili
Spojení teorie s praxí
téma videoklipu a nav přírodovědných předpsali scénář. Rozkreslili
mětech. Pod záštitou
jednotlivé scény pro naStřediska
amatérské
táčení kamerou. Poté si
kultury Impuls Hradec
ve zvoleném programu
Králové a pod odborprvotní záběry upraviným vedením zkušeli. Na workshopu si své
ného pedagoga prof.
filmové prvotiny navzáMgr. Rudolfa Adlera se
jem představili. Vzniklo
23.–24. září již podrucelkem 6 krátkých filhé uskutečnila dvoumů, které si můžete prodenní exkurze Základy
Nové filmařské naděje?
Foto: archív
hlédnout na webových
natáčení a workshop.
stránkách školy.
Žáci kvarty a zájemci
Irena Štaflová,
z maturitních ročníků
koordinátorka projektu
se seznámili teoreticky

Akce

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. František Bartolomej Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Po	  9 hod. klášterní kostel
Út–So
18 hod. klášterní kostel
Ne	  8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
2.11. mše sv. v 16 hod. ve hřbitovním kostele Povýšení sv. Kříže.

Program sboru
Českobratrské církve
evangelické
Bohoslužby každou neděli v 9:00 hod.
Biblické hodiny v domově pro seniory každé
pondělí v 15:30 hod. (výklady žalmů)
Biblické hodiny ve sboru (na faře) každý čtvrtek
v 17:00 hod. (výklady knihy Genesis)
Neformální mezigenerační setkání členů a přátel sboru („páteční podvečcer“) každý pátek
v 17:00 hod.
Staršovstvo sboru ČCE zve všechny přátele
a členy sboru k účasti na sborovém životě.

Prevence v ZŠ Palackého
Hned od začátku školního roku jsme se v ZŠ Palackého opět začali věnovat prevenci rizikového chování našich žáků. Jelikož nám záleží na tom, aby
vztahy mezi dětmi ve třídách i v rámci celé školy
byly kvalitní, zaměřili jsme se v prvních měsících
především na tvorbu pravidel v nových třídních
kolektivech. Tam, kde již pravidla byla vytvořena,
žáci si je připomněli, případně doplnili o nová. Nic
jsme neponechali náhodě a pro zkvalitnění práce ve
třídách i nadále využíváme spolupráce s PPP Ústí
nad Orlicí. Téměř všechny třídy 1. stupně prošly
programem pod názvem Krok za krokem. Jedná se
o preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů obecně, posílení postojů
žáků ke zdravému životnímu stylu a zmapování
aktuálních vztahů v třídním kolektivu. Po čtyřdenním adaptačním pobytu na Srnčí všechny 6. třídy
absolvovaly dvouhodinový Adaptační program, na
kterém se tvořila pravidla nových třídních skupin.
Výhodou spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí je, že
škola dostává zprávu o provedeném programu a vedení školy i třídní učitelé dostávají doporučení, jak
dále se třídou pracovat. V případě potřeby se pracovnice PPP věnují problémovým kolektivům průběžně. Vzhledem k tomu, že se děti pohybují stále častěji na sociálních sítích, záleží nám na tom,
aby se v kyberprostoru orientovaly bezpečně. Proto
ve velké míře využíváme i pomoci Policie ČR. Velmi podnětné jsou besedy s por. Mgr. Hanou Kaizarovou, tiskovou mluvčí ÚO Svitavy, která dětem
během společných setkání vštěpuje základní pravidla pro užívání Facebooku. Ve třídách na 1. stupni
se Mgr. Kaizarová věnuje také osobnímu bezpečí
dětí v běžném životě (na ulici, doma, ve škole,….).
V budoucích měsících požádáme jako každým rokem o pomoc Městskou policii Moravská Třebová,
zejména vedoucího skupiny prevence kriminality
městské policie Radovana Zobače, který má velmi
kvalitně vedeny besedy se žáky o právním vědomí
a o bezpečném pohybu na silnicích.    Květa Štefková

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.-3. 11. Komiksy v městské knihovně
Výstava komiksové literatury pro děti i dospělé
z knižního fondu městské knihovny. Přístupno v půjčovní době knihovny
1. 11.-31. 12. Výstava děl Pavla Foretníka
Výstava fotografií, ukázky kreseb a digitálních maleb Pavla Fortníka, devatenáctiletého studenta Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Pro svůj úspěch
je výstava prodloužena do konce roku! Výstava je
přístupná v otevírací době knihovny
11.-25. 11. Dny poezie
Výstava české a světové poezie pro děti i dospělé.
Uspořádáno u příležitosti 15. ročníku celostátní akce
Den poezie na památku narození K. H. Máchy (16.
11. 1810). Letos nese akce podtitul Vášeň a popel
11.-14. 11. Vzdělaný občan
Knihovna pořádá kurzy počítačové gramotnosti.
Přijďte se seznámit s moderní technikou! Vždy od
9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. si můžete vyzkoušet praktická cvičení a osvojit si základy
práce na notebooku.
18.-30. 11. Studentské týdny – registrace na r. 2013
pro studenty zdarma! Výstava literatury pro studenty středních škol (doporučená četba, příručky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přehledy středoškolského učiva různých oborů, maturitní okruhy
aj.). Přístupno v půjčovní době knihovny
18. 11. Nemoc je dohoda s duší – vliv prostředí,
geny, systémy přesvědčení a jejich pozitivní a negativní vliv na naše zdraví. Základní projevy lidského chování u tělesných orgánů v nerovnováze podle čínské medicíny. Význam nemoci pro náš život.
Přednáška Lenky Bojanovské (sál sociálních služeb,
17:00 hod.)
26. 11. Konverzační večery – zdokonalte si
v knihovně svou schopnost domluvit se ve světovém
jazyku. Konverzace probíhá v angličtině, němčině,
ruštině. Začátek je v 17:00 hod. v městské knihovně.
Další plánovaný termín: 10. 12. (změna vyhrazena)

27. 11. Vánoční bazar
Přehlídka zručnosti, prodej rukodělných výrobků
(perníčky, vánoční ozdoby, šperky, drhané, šité, vyšívané, pletené, háčkované, drátkované, batikované,
malované a jiné výrobky). Představte svou dovednost
a um, svou zručností určitě potěšíte druhé! Akce proběhne v půjčovní době knihovny. Možnost nákupu
originálního dárku! Máte-li zájem i Vy vystavovat,
přihlaste se předem (tel. 461 316 971, 737 021 003,
e-mail: knihovna@mkmt.cz). Děkujeme!
Knihovna dětem
Tvořivé
6. 11. Strašidýlko
13. 11. Dýně
20. 11. Vázička
27. 11. Kapřík
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK
Šikovné děti mezi námi
Městská knihovna se obrací na tvořivé děti, které by
se chtěly svou dovedností pochlubit nebo ji naučit
ostatní. Nebojte se přihlásit v knihovně a uspořádat
tu svůj koncert, výstavu, představení, výtvarnou dílnu apod. V listopadu vás zveme:
4. 11. Drak, předvede Nikola Stejskalová, začátek
ve 14:30 hod.
7. 11. Stínování, vede Veronika Daňková, začátek
v 15:00 hod.
11. 11. Plyšová zvířátka, bude učit od 15:15 hod.
Veronika Daňková
14. 11. Maska, tvořit budete od 15:00 hod. s Veronikou Daňkovou
18. 11. Drak, vede Veronika Daňková, začátek
v 15:15 hod.
25. 11. Dráček, výtvarnou dílnu povede Veronika
Daňková, začátek v 15:15 hod.
28. 11. Ozdoby na stromeček, ukáže a naučí Veronika Daňková, začátek v 15:00 hod.
5., 12., 19. a 26. 11. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Za-

Příště se sejdeme na hvězdárně

Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třenáš Solarscope, oblíbená pomůcka dětí pro pozorobová má své sídlo na kopci a cesta k ní je náročná.
vání Slunce projekční metodou. Také dobročinný
Pro tentokrát jsme udělali výjimku a sešli se s astbazárek byl úspěšný, výtěžek je určen na provoz
ronomií na útulném nádvoří renesančního zámku.
internetového připojení HBT. Počasí nám sice příV komorním prostředí zámeckých arkád a Městské
liš nepřálo a proto nepřišly davy návštěvníků. Přesknihovny Ladislava z Boskovic proběhla dne 21. 9.
to akci považuji za velmi úspěšnou, protože se nám
akce, jejímž cílem bylo přiblížit veřejnosti, co se
podařilo rozšířit základy povědomosti lidí místních
to vlastně děje na hvězdárně, v tom domečku nad
i přespolních o tom, že v Moravské Třebové existuměstem. Členové Občanského sdružení Hvězdárna
je něco tak vzácného, jako lidová hvězdárna. Že její
Moravská Třebová (dále jen o.s. H.M.T.) připravili
program je pestrý a bohatý, starají se o ni lidé se srdpro návštěvníky ukázky hrátek s optikou - fyzika je
cem na pravém místě, prosto stojí za to vyšlápnout si
věda krásná, pro nejmladší hosty byly připraveny hry
na kopec a příště se s námi sejít na hvězdárně.
a výtvarná soutěž o ceny, pro starší děti doplňovačky
Velmi děkuji za spolupráci spolupořadatelům: Zdraa kvizy, vše s astronomickou tématikou. V dětském
vé město Moravská Třebová, Zámek Moravská Třeoddělení knihovny byl po celou dobu k dispozici
bová, DDM Moravská Třebová, Městská knihovna
astrofyzik, který obvykLadislava z Boskovic
le v Moravské Třebové
Moravská Třebová, Sekce
o astronomických témapro děti a mládež České
tech přednáší. Tentokrát
astronomické společnosti
se ho mohl každý zeptat
a v neposlední řadě člena cokoliv z oblasti astronům o.s. H.M.T a dobronomie a diskutovat s ním.
volníkům.
Dobrovolníci Katka Šedá,
Osvěžující bylo „jahodoAneta Sedláková, Andrea
vé“ vystoupení malých
Aberlová, Aneta Kořínmažoretek Střípky III.
ková. Členové o. s. Věra
Potěšily i slunce, které se
Bartáková, Jindřich Žižka,
na chvíli prodralo z mraLumír Vitha, Boris Jaroš
ků, aby se na ně podívalo.
ml. a moje maličkost –
A když se ukázalo slunce,
Foto: archív Dagmar Jarošová.         (zr)
musel okamžitě ke slovu Tady se kreslilo a soutěžilo
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čátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
22. 11. Turnajové odpoledne – stolní hokej (STIGA)
Přijďte si zahrát v 15:00 hod. na dětské oddělení.
Nutné se předem přihlásit. Nejlepší hráče odměníme!
30. 11.-24. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven adventní
kalendář. Každý den čeká na prvního dětského návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo 1
časopis, drobný dárek. Otevřeno je denně, kromě
pátku a neděle, vždy od 12:00 do 17:00 hod., v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
30. 11. Den pro dětskou knihu
svícen – výtvarná dílna pro rodiče a děti
literární hádanky a kvizy – úspěšní luštitelé budou
odměněni
výprodej vyřazených knih
Nejmoudřejší je číslo
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků regionu východní Čechy a vyhlašuje v rámci projektu Kde končí svět 2013-2014
literární a výtvarnou soutěž pro děti Nejmoudřejší je
číslo. Dozvíme se, jakou roli hrají v našem světě čísla? Ve výtvarné části mohou děti namalovat obrázek,
který obsahuje co nejvíce čísel (portrét, krajinu, zátiší apod.). Cílem literární části je vymyslet pohádku
a při jejím psaní použít co nejvíce čísel. Hodnocení prací bude probíhat ve dvou kategoriích (1. stupeň a 2. stupeň ZŠ). Soutěž probíhá do 30. listopadu. Nejlepší příspěvky budou odměněny, vystaveny
v knihovně a postoupí do krajského kola!
PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové děkuje Kulturním službám města, divadelnímu souboru J. K. Tyla, ZUŠ (J. Čadílkové a jejím
žákům), členům Klubu českých turistů a městské policií za spolupráci při pořádání lampiónového průvodu, který se uskutečnil začátkem října.

Beseda se spisovatelem
Janem Opatřilem
V pondělí 30. září do naší školy zavítal mladý, začínající spisovatel Jan Opatřil. Po příchodu do školy jsme
se my páťáci přesunuli se žáky třídy 3. A do klubovny,
kde nás pan Opatřil mile přivítal. Vyprávěl nám, že
se chtěl stát spisovatelem už jako dítě a svou první
knihu napsal v 16 letech. Pan spisovatel nám své knihy představil a přečetl nám z nich ukázky. Dozvěděli
jsme se, že píše o rybách. On sám je rybář a vždy ho
zajímalo, jestli si ryby pod vodou povídají, a když si
povídají, tak o čem. V knihách popisuje život malého
kapříka Metlíka poté, co jej rybáři převezou z rybníka
do velké přehrady. Metlík se v přehradě potká s rybářskými nástrahami, štikami, úhoři a se spoustou dalších ryb. Legrační bylo vyprávění o Šupinkovi, který
se bál hadů, vlastně tkaniček od bot. A při poslechu
ukázky, ve které šlo úhoři Pepovi o život, skoro nikdo
ani nedutal. Seznámili jsme se se světem pod vodní
hladinou, zakusili jsme na vlastní kůži ticho v rybníku. Pan spisovatel nám prozradil, že jméno kapříka
Metlíka vymyslela jeho mladší sestra Venda, která mu
také namalovala obrázky na obaly knih. Z vyprávění
jsme poznali, že přátelství je jednou z nejdůležitějších
věcí na světě. A kdo jej nemá, ten je na všechny starosti, trápení, ale i radosti sám. Ke konci besedy byl
čas na otázky, ptali jsme se na to, co nás zajímalo. Pan
Opatřil nám na všechny všetečné dotazy ochotně odpověděl a na přání rozdával i svůj autogram. Závěrem
jsme měli možnost koupit si knihy nebo různé upomínkové předměty s motivem kapříka Metlíka. Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem se nám velmi
líbila. Chtěli bychom poděkovat pracovnicím městské
knihovny v Moravské Třebové, které nám setkání se
zajímavými spisovateli připravují, a těšíme se na další
besedu.		 Žáci 5. B a 3. A ZŠ Palackého
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Úspěch v grantové soutěži One World, Many Voices
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové se v červnu 2013 zapojila
spolu s dalšími 23 českými školami do grantové soutěže organizované Americkou obchodní komorou
v České republice v rámci programu
One World, Many Voices. V průběhu září proběhlo vyhodnocení žádostí a VSŠ a VOŠ MO se stala jednou z devíti
úspěšných škol v republice. Předpokladem pro

získání grantu bylo aktivní zapojení studentů do tvorby žádosti psané
v anglickém jazyce, jejich činnost na
budoucí realizaci projektu, propojení celého projektu se životem obce
a jeho dlouhodobý přínos jak pro
školu, tak i pro obec. Cílem projektu je rekonstrukce stávající Síně tradic a její přeměna na Muzeum vojenského školství v Moravské Třebové. Po dohodě se starostou

Moravské Třebové bylo naplánováno, že takto
vytvořené muzeum bude napojeno na naučnou
stezku Moravské Třebové a bude plně přístupné
veřejnosti. Průvodcovské služby budou v době
školního roku zajišťovat sami žáci VSŠ a VOŠ
MO, v době víkendů a prázdnin personál školy.
Projekt bude podporován ČsOL, VHÚ a městem
Moravská Třebová. V souladu s podmínkami pro
přidělení grantu by rekonstrukce měla být dokončena do 31. 10. 2014.		       Josef Kučera

Českomoravské pomezí na jubilejním Tour Region Filmu
Již podvacáté se od 3. do 5. října uskutečnil v Karlových Varech národní festival filmů s turistickou
tématikou Tour Region Film. Tradiční soutěžní
přehlídky, v rámci které jsou každoročně vybírány nejlepší české filmy, spoty a multimédia z oblasti cestovního ruchu, se i letos zúčastnila řada
krajů, regionů, měst a turistických atraktivit. Celkem bylo do dvacátého ročníku soutěže přihlášeno rekordních 143 snímků a multimediálních prezentací. Turistická oblast Českomoravské pomezí
soutěžila s produktem Známé i neznámé osobnosti
Českomoravského pomezí, který zahrnuje nové

animované spoty představující věhlasné i dosud
nepoznané postavy spojené s městy Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto,
speciální internetovou prezentaci i další výstupy,
jako jsou rozhlasové příběhy, omalovánky, pohlednice či krátké komiksy. Součástí je také unikátní
hra Geofun určená pro všechny majitele iPhonů
a mobilních telefonů se systémem Android. Hra
spuštěná v průběhu letošních prázdnin si získala
už řadu příznivců, kteří společně se zmiňovanými osobnostmi poznávají zajímavá místa Českomoravského pomezí a soutěží o mnoho atraktiv-

ních cen. Myšlenkou festivalu Tour Region Film
je uvést a ocenit filmy a multimédia, které svou
náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji
domácího cestovního ruchu. Festivalový program
vyplnily projekce soutěžních snímků, prezentace
zaměřené na cestování i multimediální fórum. Ve
čtvrtek večer pak byla ve velkém sále Grandhotelu
Pupp pod moderátorským vedením herce Tomáše
Hanáka slavnostně předána ocenění vítězům Tour
Region Filmu. Netradiční prezentace osobností
Českomoravského pomezí zaujala odbornou porotu karlovarského festivalu natolik, že ji ohodnotila
jako třetí nejlepší. V silné konkurenci rekordního
počtu soutěžících z celé České republiky je zisk
třetího místa pro region na pomezí Čech a Moravy
významným úspěchem. Oceněnou prezentaci Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz pod
odkazy „Osobnosti“ a „Geofun“.      Jiří Zámečník,
marketingový manažer ČMP

Okénko ZUŠ

GYMNÁZIUM
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

pod záštitou starosty města JUDr. Miloše Izáka

19. LISTOPADU 2013 OD 9 DO 16 HODIN
PROGRAM
1. Ukázky výuky
2. Informace o studiu
3. Informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech na přijímací zkoušky
4. Prezentace nového oboru Informační služby, možnost získání stipendia
5. Soutěž o hodnotné ceny
OBORY VZDĚLÁNÍ

79-41-K/81 Gymnázium  - pro žáky 5. tříd ZŠ
79-41-K/81 Gymnázium - pro žáky 9. tříd ZŠ (doplnění do kvinty)
72-41-M/01 Informační služby - pro žáky 9.tříd ZŠ

SRDEČNĚ ZVEME!

Poněkud neklidný začátek školního roku se už
přehoupl do každodenní rutiny pro pedagogy
i žáky.  
Není tomu jinak ani na ZUŠ, přestože zde je sestavení rozvrhu mnohem náročnější než na běžných základních školách. Zvláště náročné to pak
bývá pro taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Jelikož se jedná o kolektivní výuku, každoročně
se potýkáme s problémem přeplněných, či poloprázdných tříd. Tento nesoulad v počtu dětí
ve třídách vzniká hlavně z důvodu dalších mimoškolních aktivit našich žáků. Věčná škoda,
že v dnešní době umění nezadržitelně ustupuje
sportu a jiným zájmům.
I přes tyto drobné starosti jsme nadále plni optimismu a radujeme se ze všech úspěchů našich
žáků. Velmi nás těší i dobrá spolupráce s rodiči.
Žáci ZUŠ Moravská Třebová, Bubny Band
a Junior Band, vystoupili 19. 10. 2013 v muzeu na oslavách 210. výročí založení  moravskotřebovského Gymnázia. Děkujeme pořadatelům
akce za pozvání.
Rádi bychom také pogratulovali Tině Kolomé,
která navštěvuje na naší škole hru na klavír, přesto máme velkou radost z jejího úspěchu mezi
mažoretkami. Na mistrovství Evropy mažoretek
v norském Lillehammeru se Tina stala mistryní
Evropy v disciplíně sólo s hůlkou a v disciplíně
duo s hůlkou se spolu s Evou Kalandrovou stala I. vícemistryní Evropy. Obrovská gratulace.
Dále bychom Vás rádi uvítali na již tradičních
Podvečerech s múzami, které se konají 1. 11.
a 22. 11. 2013 v 17:30 hod. v komorním sále moravskotřebovského zámku.
Základní umělecká škola

DDM

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
2. 11. Den leváků na ledě od 13:00 do15:00 hod. na
zimním stadionu, zábavné a soutěžní odpoledne pro
malé i velké, vyzkoušejte si zdánlivě lehké úkoly druhou rukou, brusle nejsou podmínkou, vstupné dobrovolné
1.-8. 11. Hliněný podzim očima dětí pro ZŠ
11.-23. 11. Tady jsem doma – zábavně vzdělávací
akce pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na téma odkud jsem a jak
znám svůj domov. Podrobnosti v propozicích
14. 11. Obvodní kolo ve florbale dívek 6.-7. tříd od
14:00 hod. v tělocvičně gymnázia
15.-16. 11. Majákovská bramborka aneb brambory
nejsou jen k jídlu – pobyt pro děti v DDM. Rozloučení s létem v DDM MAJÁK spojené noclehem. Na
všechny, co se chtějí pobavit, čeká oslava babího léta
se soutěžemi s bramborami, tiskání bramborou, soutěž o nejdelší bramborovou slupku a spousta dalšího.
K občerstvení poslouží bramborové dobroty. Cena 180
Kč, v ceně ubytování, materiál, program, strava. Nástup v pátek v 16:00 hod., zakončení v sobotu v 16:00
hod. Zájemci se mohou hlásit v DDM do 13. 11. – Bára
Švestková. Letáčky s podrobnými pokyny ohledně pobytu, programu a přihlášku obdržíte po telefonickém
nahlášení
16. 11. S větrníkem k pramenům Svitavy – výlet, který stojí za to, více na plakátech, v DDM - Zdena Tauerová nebo na webových stránkách www.ddm-mt.cz
14. 11. Obvodní kolo ve florbale chlapců 6.-7. tříd
od 14:00 hod. v tělocvičně gymnázia
25. 11. Ježíškovská pošta – namalujte nebo napište
Ježíškovi své vánoční přání a vhoďte je do speciálně
označených schránek nebo můžete poslat či odevzdat
v DDM. Přáníčka budou orazítkována ježíšovským
razítkem a odeslána Ježíškovi nebeskou poštou. Ježíškem přečtená přáníčka budou vrácena odesílatelům
na připravované prosincové akci Ježíšek dětem, kde
budou automaticky zařazeny do slosování drobné vánoční tomboly
25.-29. 11. Hliněný podzim očima dětí a krása podzimu pro ZŠ
29. 11. Adventní svícen pro veřejnost od 15:30 do
17:00 hod. v DDM. S sebou pracovní triko, přezůvky,
nůžky, 30 Kč, 4 svíčky, případná umělá přízdoba. Malé
děti v doprovodu rodičů. Přírodní materiál k dispozici
v DDM. Závazně se nahlásit do 27. 11. v DDM, více
na plakátech
14. 11. Obvodní kolo ve florbale dívek 8.-9. tříd od
14:00 hod. v tělocvičně gymnázia

Podzimní sbírka pro Zelené Vendolí – během října
a listopadu má veřejnost opět možnost podpořit záchranou stanici pro volně žijící zvířata a psí útulek Zelené Vendolí. Do DDM, Zoofloru a do prodejny chovatelských potřeb ul. Cihlářova můžete nosit: usušené
pečivo, mrkev, jablka, ptačí zob, pšenici, oves, kukuřice aj. zrní, piškoty, psí a kočičí granule nebo konzervy, použité obojky a vodítka pro psy nebo oblečky,
deky, svetry, hračky a pelíšky pro psy. Ve stanici uvítají
rovněž pipetky proti blechám, vitamíny a léky. Pokud
by se do této akce chtěly zapojit třídy třebovských
škol, kontaktujte DDM. Každý, kdo se zapojí do této
sbírky, obdrží děkovný list a medaili na památku. Případné informace v DDM. Akce ve spolupráci se ZŠ
ČSA 179 v M. Třebové, se ZŠ Linhartice a Zeleným
Vendolím
Připravujeme na prosinec
1. 12. Mikulášský karneval v neděli od 14:00 hod.
ve dvoraně muzea. Tradiční přehlídka a vyhodnocení
masek, doprovodný program, příchod sv. Mikuláše
s nebeským doprovodem, sladkosti pro děti, tombola
5 Kč, diskotéka. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.
Zakončení cca v 16:00 hod. Akce ve spolupráci s Kulturními službami a Zdravým městem v M. Třebové.
20. 12. Ježíšek dětem – tradiční předvánoční akce ve
spolupráci s Kulturními službami a Zdravým městem
Mor. Třebová pro všechny děti a rodiče spojená s charitativní sbírkou dětských knih pro kliniku dětské onkologie v Brně. Podrobnosti v prosincovém zpravodaji a na plakátech
Pejskiáda podpořila útulek pro psy - tradiční zářijová pejskiáda se konala v Sušicích. Akci pořádal Dům
dětí a mládeže Maják, agility klub a Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze
Sušic. Ani deštivé počasí neodradilo statečné pejskaře
a diváky, kteří se přišli nejen pobavit, ale hlavně podpořit psí útulek ve Vendolí. Krmivo pro psy bylo totiž
startovným a také vstupným na akci. Přítomní a jejich
psí svěřenci se tak mohli přihlásit do soutěže psí krásy, kterou hodnotili diváci nebo si společně prověřit
zdatnost v překážkové dráze. Pro diváky byla nejkrásnějším psem pejskiády zvolená fena border kolie Egy
Adély Štouračové. V kategorii nejkrásnější pár – dítě
a pes získala od diváků nejvíce hlasů Věra Přikrylová s kavalírkou Niky, která zvítězila také v překážkové dráze v kategorii do deseti let. Agáta Muselíková

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční 4. 11. v 10:00 hod. v refektáři františkánského kláštera. Poslední letošní svoz
seniorů k návštěvě hřbitova proběhne ve středu 13. 11.
Odjezd je naplánován na 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.
739 002 744.
Dny Charity
1. 10. proběhlo za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starosty města Miloše
Izáka, senátora Radko Martínka a poslance Václava
Neubauera slavnostní otevření Andělského obchodu. Jedná se o terapeutický obchod s výrobky klientů
STD Ulita a DS Domeček. Andělský obchod je otevřen od 2. října každý pracovní den od pondělí do
pátku 9:00-11:30 a 13:00-16:00. Stejný den proběhla
v 16:00 hodin slavnostní vernisáž výstavy s názvem
Svět zvířat. Jsou zde vystaveny díla klientů, kde se ve
všech prolíná tématika zvířat či zvířecích motivů. Na
zahájení vystoupili klienti s ukázkou muzikoterapie.

Tento den jsme zakončili v 18:00 hodin mší svatou za
charitní dílo. Dne 2. 10. od 8:00-16:00 hod. proběhl
Den otevřených dveří, kdy se veřejnost seznamovala
s prací našich klientů. Dále si všichni mohli prohlédnout celou budovu Charity. 17. 10. v 16:00 hod. jsme
zakončili oslavy dne Charity přednáškou známé psycholožky Jiřiny Prekopové s názvem Jak být dobrým
rodičem a partnerem. Myslím, že pro všechny kdo se
zúčastnil to byl neopakovatelný zážitek. Paní Prekopová se dostavila ještě před zahájením a osobně vítala
návštěvníky přednášky. Po skončení pak ochotně podepisovala knihy a fotografie. Každému přidala osobní věnování. Děkujeme za spolupráci Základní umělecké škole v Moravské Třebové, která nám propůjčila
na tuto akci prostory koncertního sálu.
DS Domeček a STD Ulita
Oznamujeme, že naše služby rozšířily otevírací dobu.
Nyní mohou klienti docházet každý den od 7:00 do
16:00 hodin.
Více informací na facebooku https://www.facebook.
com/charita.trebova. Webové stránky jsou v současné
chvíli v přestavbě.        
Krásný podzimní čas přeje tým pracovníků OCHMT
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s parson terierkou Amy vyhrála v kategorii jedenáct až
patnáct let. Nejlepší závodnicí v kategorii mládež a dospělí se stala Pavla Řezníčková s fenkou maďarského
ohaře Camelií. Nejmladším účastníkem pejskiády byla
Vendulka Puflerová. Dvouapůlletá holčička soutěžila
se zlatým retrívrem Baronem. A nejstarším psím závodníkem byla dvanáctiletá fenka pudla Bea manželů Klempových. O doprovodný program se postarali
se svými ukázkami z výcviku psů, kynologové z Jaroměřic a členové třebovského agility klubu. Na akci
se rovněž představili mladí chovatelé králíků, fretek
a program byl zakončený jízdou na koni. Pořadatelé
děkují všem, kteří se podíleli na organizaci pejskiády,
veřejnosti za materiální pomoc a kynologickému klubu Jaroměřice za finanční pomoc pro útulek, Zoofloru
a Chovence ul. Cihlářová za ceny, Lence Gregorové
za božské dorty pro vítěze a veterinárnímu lékaři Ivu
Švecovi za dozor.

Tak už jsme páťáci!
Není to tak dlouho, co jsme si užili legraci při oslavě čtvrťáckého vysvědčení a už jsme zase společně
ve třídě, abychom své vzdělávání rozšířili o páťácké učivo.
Skvělé je to, že ve škole jsou pro nás i příjemnější
věci a na ty se vždycky hodně těšíme a taky na ně
nejvíc vzpomínáme.
Hned na začátku září jsme navštívili naši městskou
knihovnu, kde jsme se přihlásili do soutěže Čte celá
třída a zároveň jsme absolvovali besedu o Moravské Třebové. Na závěr jsme se pěkně pobavili při
prezentaci zadaných úkolů a při soutěžích.
Cestou zpět jsme se zúčastnili objímání našeho
krásného náměstí. Byli jsme nadšeni z písničky
o Moravské Třebové, kterou nazpíval žák druhé třídy naší školy Bruno Zeman. Rádi bychom ji občas
slyšeli z městského rozhlasu, abychom se ji naučili.
Rozhodně nás nezklamala ani beseda s paní komisařkou z Policie ČR, která se týkala osobního bezpečí. Získali jsme spoustu informací o tom, jak si
co nejlépe vlastní bezpečí zajistit.
V pátek 13. září byla velká příležitost vidět ve skutečnosti prezidenta ČR. Vydali jsme se tedy po druhé vyučovací hodině na náměstí. Pana prezidenta
jsme viděli docela zblízka. Potom nás ale napadlo,
že bychom se s ním mohli vyfotit. Když vycházel
z radnice, dva kluci z naší třídy ho poprosili, aby
by se s námi vyfotil. Pan prezident souhlasil. Byli
jsme moc rádi, protože fotku s panem prezidentem
přece každý nemá.
Ve třetím zářijovém týdnu jsme od pondělí pozorně sledovali předpověď počasí. V pátek jsme se totiž chystali na naši velkou událost, na vysazování
stromků v budoucím lesoparku za dopravním hřištěm. Byla to akce celosvětové kampaně „Zasaď
strom pro mír“ ke Světovému dni míru.
Nepršelo, takže jsme se s rýči vydali na smluvené místo, kde nás už čekal pan inženýr Sopoušek.
Nejprve nám vše vysvětlil a ukázal. Pak jsme mohli začít. Rozdělili jsme se do pěti skupinek. Každá
dostala svůj strom, který musela poznat a pojmenovat. To nebyl problém. Vyrýt díru na velikost
kořenů už nebylo zrovna nejlehčí. Docela jsme se
zapotili a trvalo to déle, než jsme si mysleli. Vše
se ale povedlo. Byli jsme pyšní, že jsme zasadili
náš první strom. Nakonec jsme se u našich stromků
vyfotili a slíbili si, že je budeme pravidelně zalévat.
Domů jsme šli sice trochu unavení a se zablácenými botami, ale s dobrým pocitem, že už máme
svoje stromy!
Jako odměnu jsme asi po týdnu obdrželi od organizace LEAF (učení se o lese) a ENO (globální virtuální škola) certifikát.
Ze slohových prací žáků 5. A ZŠ Palackého
Moravská Třebová vybrala Alena Přidalová
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V individuální časovce dominovali svitavští silničáři
… a ziskem bodů zauzlili boj o moravskotřebovského cyklomana. Ve startovním poli (71) se jich sešlo
nejméně deset a domácí favority prověřili více než
výrazně. Do boje proti chronometru nastoupili všichni cyklisté s obrovským odhodláním. Na trase mezi
Linharticemi a Chornicemi si ovšem zažili „své peklo“ – viníkem byl tentokráte silný a studený vítr, který
dělal kulisu říjnovému slunci první polovinu závodu.
„Nic příjemného to nebylo, ale aspoň to všichni měli
stejné,“ optimisticky glosoval jedenáctý v celkové
pořadí Kadlec. „Zpáteční cesta byla už dost pohodová, ale jinak časovka pro mě je okamžik, kdy to musí
komplexně sednout,“ podotknul v cíli J. Doležel. Na
ty nejlepší neměl, ale hýřil spokojeností, neboť si
„odmazal“ jeden z horších výsledků a zůstal nadále
největším favoritem na celkové prvenství v seriálu.
Jeho největší konkurent M. Němčík jel nadoraz, nicméně na svitavské sprintéry Horáka a Kudu to nestačilo. Cyklistické odpoledne bylo zdařilé, včetně vlo-

ženého závodu Cyklománka (25 účastníků).
Z výsledků
1. Horák Michal SCS Mirva Svitavy 0:32:37 průměr
40,47 km/h.
2. Kuda Pavel SCS Mirva Svitavy 0:32:44
3. Němčík Martin Focus Cykloněmčík M. T. 0:33:28
4. Vodička Václav 0:33:40
5. Rotter Michal CK Slovan M. Třebová 0:33:59
6. Zajíc Petr 0:34:13
7. Vlček Ladislav 0:34:18
8. Orálek Dušan SCS Mirva Svitavy 0:35:27
9. Doležel Josef CK Slovan M. Třebová 0:35:38
10. Hýsek David 0:36:09
Nejlepší v kategoriích
MJ – 1. Dulaj Jan (Duha Lanškroun), 2. Kobelka
Martin, 3. Rotter Michal jr. (Duha Lanškroun)
M1 – 1. Horák Michal (Mirva Svitavy), 2. Němčík
Martin (M. Třebová), 3. Orálek Dušan (M. Třebová)
M2 - 1. Kuda Pavel (Mirva Svitavy), 2. Vodička Vác-

Hokejisté zahájili novou sezónu vítězstvím
Také příprava s tradičními soupeři z Boskovic, Hlinska
či Warrior Brno se víceméně zdařila, jejím cílem bylo
stabilizovat sestavu, vhodně ji doplnit, neboť řada hráčů z loňského kádru získala jiná angažmá. Z dřívější
soupisky chybějí: Kobza, Peška, Fryč, Urbášek či gólmani Bureš a Kulhavý. Diváci si tak budou muset zvykat na nová jména (Pezda, Kučera, Berčák, Novák, Štefan aj.), mezi nimiž je řada vlastních odchovanců z řad
juniorky. Post brankáře zaujme Vojtěch Přikryl, jenž se
zapojil do přípravy po roční odmlce. Spolu s ním tvoří
mladou gólmanskou dvojici Lukáš Vydržel.
Soupiska: Brankáři: Vojtěch Přikryl (1992), Lukáš
Vydržel (1991). Obránci: Petr Doseděl (1973), Lukáš
Kutmon (1982), Jaromír Parolek (1979), Jiří Polák
(1977), Michal Rajnoha (1986), Radek Štefan (1992),
David Kršňák (1993). Útočníci: Tomáš Faltus (1990),
Michal Pezda (1992), Miroslav Koláček (1980), Roman Muselík (1978), Ivo Kučera (1985), Michal Rak
(1985), Patrik Tregler (1992), Martin Řehulka (1981),
Tomáš Zeman (1989), Michal Maška (1994), Filip Radimecký (1995), Tomáš Berčák (1989), Tomáš Novák
(1993). Trenér: Jan Klacl.
V polovině října už se všem moravskotřebovských týmům připisovaly/nepřipisovaly mistrovské body.
KLM (krajská liga mužů, 13 účastníků)
HC Slovan – Záv. hokej. Pardubice 	3:2 (2:0, 0:1, 0:1,
1:0 v prodloužení) Branky: Rak, Štefan, Kučera
HC Světlá n/S. – HC Slovan 		 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky: Řehulka, Faltus

Průběžné pořadí: 10. místo 2 0 1 1 5:5 2 body
KLJ (krajská liga juniorů, 8 účastníků)
HC Choceň – HC Slovan 		 1:7
HC Slovan – HC Světlá 		 5:2
Polička – HC Slovan 		 4:3 (SN)
HC Slovan – Chotěboř 		 4:3
Chrudim – HC Slovan 		 3:1
HC Slovan – Lanškroun 		 4:1
Průběžné pořadí: 2. místo 6 4 0 1 1 24:14 13 bodů
KLD (krajská liga dorostu, 9 účastníků)
HC Slovan – Hlinsko 		 5:2
HC Chotěboř – HC Slovan 	 	 5:0
HC Slovan – HC Skuteč 		 4:7
HC Slovan – HC Choceň 		 4:3
Průběžné pořadí: 5. místo 4 2 0 0 2 13:17 6 bodů
KLŽ (krajská liga žáků - starší 2000-2001; 9 účastníků)
HC Pardubice – HC Slovan 		 14:4
HC Slovan – HC Č. Třebová odloženo
HC Litomyšl – HC Slovan 		 8:5
HC Slovan – TJ Lanškroun 		 5:7
HC Slovan – HC Chrudim odloženo
HC Hlinsko – HC Slovan 		 13:1
HC Slovan – TJ Lanškroun 		 5:7
Průběžné pořadí: 8. místo 4  0 0 4 15:42 0 bodů
KLŽ -mladší (2002-2003; 10 účastníků)
HC Pardubice – HC Slovan 		 5:3
HC Slovan – HC Č. Třebová 		 8:5
HC Litomyšl – HC Slovan 		 1:15
HC Slovan – HC Chrudim 		 10:4
HC Hlinsko – HC Slovan 		 6:10
HC Slovan – TJ Lanškroun 		 3:5
Průběžné pořadí: 3. místo: 6 4 0 2 49:26 8 bodů   (mt)

lav, 3. Rotter Michal (CK M. Třebová)
M3 - 1. Vlček Ladislav, 2. Doležel Josef (CK M. Třebová), 3. Petr Josef
M4 -1. Tomek Jaromír, 2. Petraš Stanislav (Osík-Cyklo Profi Holice), 3. Kubín Jan (M. Třebová)
ZJ – 1. Rotterová Aneta (Třebařov/Duha Lanškroun),
2. Soukalová Tereza (M. Třebová)
Z1 – 1. Simonová Monika (Cyklo Treniong Trkal Č.
Třebová), 2. Báčová Pavla (SCS Svitavy), 3. Třasáková Ladislav (Cyko Profi Holice)
Z2 – 1. Suchánková Lenka (Bike klub Svitavy),
2. Rolencová Dita (CK M. Třebová)
Z3 – 1. Vermešová Ludmila		   (mt)

Karting Cup 2013
je již minulostí
A je to tady, poslední jezdec projel cílovou rovinkou, letošní kartingové závody nadobro skončily.
Pro některé velkým úspěchem, pro jiné právě naopak. Jedno je však jisté. Za volant svých závodních strojů usedají jen ti pro které je karting velkým
koníčkem, adrenalinem i zábavou. Závěrečný závod
letošního podniku Karting Cup zavítal tentokráte až
do německého Wackersdorfu. Depo se začalo plnit
již ve čtvrtek. Bohužel počasí bylo velmi nevlídné,
závodní víkend provázel déšť, místy velmi silný,
teploty se držely jen kolem 8 stupňů, po ránu kolem
2 stupňů. Až v neděli na závodníky vykouklo sluníčko. Počasí sice nevyšlo, ale určitě to byla pěkná
tečka za letošní sezónou. Závodem ve Wackersdorfu
se spoustě jezdců z ČR naskytla příležitost zajezdit
si na motokárové dráze světových parametrů. Na německou trať v yrazili i závodníci z moravskotřebovského autoklubu. Sice se ani jeden z nich neprobojoval na medailové pozice, ale získali nové zkušenosti
na evropské dráze a porovnali síly se závodníky,
kteří se účastní evropských motokárových klání. Ve
třídě Rotax junior Max obsadili tito zahraniční borci
všechna místa na stupních vítězů.
Veškeré dosažené body za ročník 2013 jsou definitivně sečteny. Závodníky s doprovody, mechaniky
a managery kartingu již čeká jen slavnostní vyhlášení výsledků a už se začne připravovat technika
a organizace následné sezóny 2014. Slavnostně vyhodnoceni budou z každé kategorie nejúspěšnější
jezdci. Mezi nimi i Libor Blaha, který se součtem
bodů ve třídě FC junior dostal na celkové druhé místo, a Zdeněk Ošťádal, který třídu Rotax junior Max
vyhrál. Ondřej Šíp se v kategorii Mini 60 na stupně
vítězů neprobojoval.		        Autoklub MT

Podzim ve střeleckém klubu BTS
V sobotu 28. 9. jsme na střelnici v Moravské Třebové pořádali XXI. ročník Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji dospělých. Kvalifikovalo se 36 střelců ve 12 družstvech ze všech klubů
BTS celé ČR. Soutěžilo se v kategorii velkorážná
pistole – mířená na 25 m a akční střelba na kovové
terče v disciplínách ROJNICE, DOMINO A REPIKO tříčlenných družstev. V konkurenci špičkových
střelců zvítězili ti nejlepší – jednotlivci: Havlíček
Ondřej, Kolařík Svatopluk a Horký Pavel. Družstva: SBTS Teplice, SBTS Svatoslav A a SBTS
SČS Louny C. Další velkou akcí bylo mezinárodní Mistrovství České republiky v branném víceboji
mládeže. Jubilejní XX. ročník memoriálu Bernarda
Nechvily konané v Prudké u Doubravníku ve dnech
4. a 5. 10. Setkalo se 81 dětí z klubů BTS pracujících s mládeží z ČR a SR. Soutěžilo 27 družstev
v disciplínách: mířená střelba ze vzduchové zbraně

a běh terénem na 2200 m se stanovišti - střelba po
zátěži, hod granátem na cíl a do dálky, použití lomeného azimutu, přenos raněného a překážková dráha.
Z sBTS Moravská Třebová se umístili nejlépe: jednotlivci– mířená střelba 15. místo Andrea Havelková (44 bodů z max. 50 v konkurenci 81 střelců)
Družstva:
kategorie A: 1. místo Přidalová Michaela, Škrabalová Kristýna a Šmíd Matěj
kategorie B: 2. místo Havelková Andrea, Vágner
Ondřej a Neumann Patrik
kategorie D: 3. místo Musilová Kateřina, Zemach
Petr a Milan Jičínský
Za sBTS M. T. děkuji všem pořadatelům a pomocníkům z našeho klubu. Poděkování patří i dětem,
kteří nejen soutěží a reprezentují tak naše město, ale
pomáhají i s organizací našich akcí.
Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže
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Twirlgirls zabodovaly na Mistrovství Evropy v Norsku Listopadová sportovní pozvánka
Twirlgirls z Moravské
renci s dívkami z osmi
Třebové si na své konto
zemí Evropy získaly
připsaly další evropský
v konečném hodnocení
úspěch. Své kvality pov dětské kategorii duo
tvrdily na Mistrovství
s rekvizitou Tina KoloEvropy svazu NBTA
má a Eva Kalandrová
Europe, které se konatitul 1. vicemistr Evrolo 4.-6. října v norském
py. V dětské sólové kaolympijském městě Liltegorii se Tina Kolomá
lehammeru. Na tento
stala dokonce Mistryní
evropský šampionát se
Evropy. Za tímto úspěnominovaly dvě mochem stojí nejen pečliravskotřebovské reprevá příprava obou děvčat
zentantky – Tina Kolomá
a trenérky, ale také silná
(1. vicemistr ČR 2013 –
podpora ze strany rodičů
sólo děti) a duo Tina Ko- Třebovské mažoretky okouzlily Evropu Foto: archív a našich fanoušků. Dělomá + Eva Kalandrová
kujeme městu Moravská
(Mistři ČR 2013 – duo děti). Obě naše reprezenTřebová za finanční podporu, které si velmi vážítantky předvedly kvalitní výkony, které zabodovaly
me. Fotografie ze soutěže najdete na www.facenejen u diváků ale především i u poroty. V konkubook.com/Twirlgirls. Markéta Havlíková, vedoucí

Šachisté vás zvou do svých řad

Králem vrchařů se stal Schön Foto: František Matoušek

Cykloman ukončil sezónu
Pro bikery a účastníky seriálu Cykloman to byl po celoroční snaze závěrečný podnik sezóny. Zdánlivě o moc
nešlo – většina cyklomanských titulů byla předurčena
a pojištěna, v sázce byla prestiž těch, kteří si tento závod oblíbili a vlastně přisvojili. Ani ve slunném počasí
nemělo 45 jezdců jednoduchý úkol, vždyť vyjet k cílové metě ve vzdálenosti 190 m na 14% svahu s převýšením 48 m bylo dosti zrádné – i největší favorité mohli
po chybě skončit v poli poražených. Formát závodu
nabídl jezdcům famózní zážitek a přítomným divákům
stejně laděnou podívanou. V synchronní jízdě dvojic
se na vrcholnou kótu dostala třetina (16) závodníků.
Proměnnou, která byla rozhodující, tak byl čas, resp.
rychlost, s jakou bikeři šplhali do příkrého kopce. Jen
trojice nejlepších dokázala stlačit čas výjezdu pod 2
minuty, resp. dvojice pod 4 minuty v součtu dvou soutěžních jízd. Suverénem se stal Martin Schön, který se
dočkal druhého vítězství (po úvodní horské časovce)
se stal „králem“ vrchařů. Jen sekundové rozdíly byly
mezi dalšími závodníky. V jednotlivých kategoriích je
pak doplnili většinou očekávaní favorité. Vůbec „lehké váhy“ dominovaly (mezi TOP 11 byli čtyři junioři),
v první čtvrtině závodního pole byly i tři ženy.
1. Schön Martin M. Třebová (190+190)  
0:01:50+0:01:45 = 0:03:35 – 6,36
2. Doležel Josef M. Třebová (190+190)  
0:01:57+0:01:55 = 0:03:52 – 5,90
3. Soukal Roman M. Třebová (190+190)  
0:0159+0:02:05 = 0:04:04 – 5,61
Dle jednotlivých kategorií
Junioři:		Smékal Filip (380 m)
Juniorky:		Rotterová A. (357 m)
Ženy 1:	 Sáblíková J. (149 m)	  
Ženy 2:		Suchánková Lenka (Svitavy, 33 m)
Muži 1:		Schön Martin (380 m)
Muži 2:		Pocsai S. (380 m)
Muži 3:		Doležel Josef (380 m)
Muži 4:		Kubín J. (174 m)
Výsledky tohoto závodu tak definitivně určily cyklomanského šampióna pro rok 2013 – stal se jím zaslouženě Josef Doležel.			   (mt)

Novou soutěžní sezónu zahájili šachisté Slovanu
M. Třebové novými aktivitami, jejichž podstatou
je zlepšení podmínek pro toto sportovní odvětví
ve městě. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako
způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou
z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony
lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní,
sportovní podobě. Ve spolupráci s DDM otevřeli
šachový kroužek, do jehož středu zvou všechny,
kteří základy šachu už ovládají, ale i naprosté nováčky, kteří se chtějí tuto královskou hru naučit.
Zaregistrujte tedy: schůzky jsou každý čtvrtek od
15:30 do 17:30 hod. v klubovně KČT, ul. Piaristická, vchod z hřiště za budovou městského úřadu.
Vedoucí kroužku Zdeněk Sojma, tel.: 602 356 474

Hokej
KLM
  6. 11. 19:00 HC Slovan – HC Chotěboř
13. 11. 19:00 HC Slovan – HC Polička
20. 11. 19:00 HC Slovan – HC Hlinsko
KLJ
  2. 11. HC Slovan – HC Polička
  9. 11. HC Slovan – HC Chrudim
22. 11. HC Slovan – HC Litomyšl
30. 11. HC Slovan – HCV Světlá n/S.
KLJ
  3. 11. HC Slovan – HC Choceň
17. 11. HC Slovan – HC Chotěboř
KLŽ
2. 11. HC Slovan – HC Choceň
  9. 11. HC Slovan – HC Pardubice
17. 11. HC Slovan – HC Litomyšl
30. 11. HC Slovan – HC Hlinsko
Fotbal
2. 11. 14:00 Dorost – Lanškroun
3. 11. 14:00 A muži – Č. Třebová B
Cyklistika
1. 11. GALAVEČER s vyhlášením výsledků seriálu Cykloman Focus 2013
(19:00 hod. DUKU-DUKU)
Volejbal
(juniorská liga)
  9. 11. 10:00-14:00 VK M. Třebová – Č. Třebová
(Gymnázium)
23. 11. 10:00-14:00 VK M. Třebová – Junior Brno
Stolní tenis
  3. 11.  9:00 M. Třebová A – Holice B
           13:30 M. Třebová A – Linea Chrudim B
16. 11.  9:00 M. Třebová B – Litomyšl-Sedlec C (KS B)
           13:30 M. Třebová B – Litomyšl-Sedlec B
30. 11.  9:00 M. Třebová A – TTC Skuteč A
           13:30 M. Třebová A – TTC Hlinsko A

Fotbalisté dělají fanouškům radost
Jestliže vstup do nového soutěžního ročníku byl
rozpačitý, v průběhu dalších dvou měsíců se situace
radikálně proměnila. Po třech úvodních prohrách zaznamenalo „áčko“ osm vítězství v řadě a směle útočí
na vedoucí pozici v tabulce. Takový fotbal (navíc se
spoustou branek) se fanouškům zamlouvá, při zápasech se konečně stadionem ozývá potlesk. Adekvátně k síle sestavy se daří i „béčku“ – nebýt zbytečných zakolísání i ono by útočilo na přední příčky.
Maximum nepředvádí dosud „céčko“, příjemným
překvapením je nově sestavený dorostenecký tým.
Žákovským generacím se zatím nedaří dle představ.
Z výsledků:
A muži - Slatiňany 		
4 : 0 (2:0)
Branky: Staněk, Kučerňák, Linhart, Masopust
Morašice - A muži 		
0 : 6 (0:3)
Branky: Štěpánek, Masopust 3, Šatník R., Vančura
Staré Hradiště- A muži		
0 : 1 (0:1)
Branky: Staněk
A muži - Prosetín 		
8 : 0 (1:0)
Branky: Masopust 4, Kučerňák 2, Vančura, Šatník P.

Moravskotřebovské „áčko“ útočí na vedoucí
pozici v tabulce
Foto: František Matoušek

Průběžné pořadí: 2. místo: 11 8 0 3  37:14 24 bodů
Verměřovice - B muži 		
3 : 0 kontumačně
B muži - Čistá 		
1 : 1 (1:0)
Branky: Štěpánek (PK)
B muži - Janov 		
4 : 1 (0:1)
Branky: Linhart 3, Novák
SK Polička B - B muži 	
1 : 0 (1:0)
Průběžné pořadí: 9. místo: 11 4 2 5 24:21 14 bodů
Křenov - C muži 		
3 : 0 (0:0)
C muži - Linhartice B 	3 : 2 (2:2) Branky: Šatník P.,
Štrajt
Borová - C muži 		
3 : 1 (2:0)
Branky: Cink P.
C muži - Staré Město 		
3 : 0 (1:0)
Branky: Cink (PK), Štrajt, Kudyn V.
Průběžné pořadí: 6. místo 11 4 3 4 21:21 15 bodů
Dorost - Dolní Újezd 		
4 : 3 (3:0)
Dorost - Choceň		
3 : 2 (1:1)
Skuteč - Dorost 		
5 : 0 (3:0)
Pardubičky - Dorost 		
3 : 2 (2:1)
Dorost - Holice 		
2 : 5 (1:0)
Průběžné pořadí: 9. místo 11 4 0 7 27:58 12 bodů
Žáci st. - Č. Třebová 		
2 : 5 (1:3)
Ústí n/O. - Žáci st.		
7 : 0 (3:0)
Žáci st. - Letohrad 		
4 : 1 (2:1)
Litomyšl - Žáci st. 		
7 : 1 (1:0)
Žáci st. - Třemošnice 		
1 : 4 (1:2)
Průběžné pořadí: 13. místo 11 2 0 9 11:69 6 bodů
Žáci ml. - Č. Třebová 	3 : 7 (1:3)
Ústí n/O. - Žáci ml.		
4:1
Žáci ml. - Letohrad 		
2 : 5 (2:2)
Litomyšl - Žáci ml.		
0 : 4 (0:3)
Žáci ml. - Třemošnice 		
6 : 0 (6:0)
Průběžné pořadí: 9. místo 11 4 0 7 31:44 12 bodů (mt)

strana 16 / listopad 2013

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Trojice závodů uzavřela letošního Cyklomana
Powerbikeman
V osmém pokračování celoročního seriálu o nejvšestrannějšího cyklistu města se notně přiostřil souboj
o cyklomanský trůn. Obtížný Powerbikeman nezaznamenal sice tak masivní účast jako loni (45 bikerů),
přesto na startu nechyběl nikdo, kdo měl dosud šanci
na celkové stupně vítězů či ti, jimž chyběl počet potřebný k losování o kolo (7 účastí z 10). Jeden z favoritů, Martin Němčík, očekával úspěch: „Počítal jsem
s tím, že soupeřům ujedu, pokud by mě dotáhli, jelo
by se pak takticky na umístění.“ Trať nebyla nikterak jednoduchá, spíš naopak. Od startu směr Peklo,
dále výjezd na rozhlednu Pastýřku, po hřebenovce za
Dlouhou Loučku, sjezd do Malíkova, výjezd na Srnčí,
sjezd ke startu a znovu těchto 24 km. Němčík jel co
slíbil. Jediný kdo mu stačil byl šumperský biker Kestler, ten ho dokonce před vrcholem rozhledny Pastýřky
předjel, což byla chyba, neboť chybný sjezd z kopce
znamenal těžkou likvidaci následné časové ztráty. Bojovalo se urputně a kdo se domníval, že při průjezdu
do druhého kola bude již rozhodnuto, mýlil se. Němčík se pustil do závodu zcela brutálně, nicméně na
druhého v pořadí J. Doležela získal za celý okruh pouhý 30 s náskok. Další v pořadí už ztráceli po úvodním
kole 2 minuty (Schön, Rotter), resp. 4 minuty (Orálek,
Kestler). Další rozestupy už byly delší. Takto osamocená ekipa nedávala tušit nic mimořádného. Ovšem
realita byla jiná. Druhé kolo mnohé zvrátilo. Jestliže
Němčík počítal se stupňovaným tempem, což mu vy-

MetalGym
Miroslav Trnečka, 37 letý reprezentant Moravské
Třebové v kulturistice závodící za oddíl MetalGym,
ke svým úspěchům z minulých let v roce 2013 přidal další. V dubnu se Mira zúčastnil dvou mistrovských soutěží, a to Mistrovství Moravy a Slezska
mužů a žen, které se konalo ve Zbýšově, kde se
umístil na krásném 3. místě. Díky tomuto umístění si zajistil účast na pokračování Mistrovství ČR
v Praze, zde byl osmý, tím pádem se neprobojoval
do finále. Osmé místo nebylo to, co si Mira představoval, a proto se rozhodl, že natrénuje na podzimní
pohárové soutěže. Po několika měsících usilovné
přípravy se zúčastnil největší amatérské kulturistické soutěže u nás. Na Grand Prix PEPA Opava,
které se konalo 5. října, se Mira umístil na 6. místě.
Poslední soutěží pro oddíl MetalGym byla HI-TEC
Nutrition Grand Prix v Čelákovicích. Výsledem na
této soutěži bylo 4. místo. Jelikož je stále co zlepšovat, tak se chystáme na příští rok změnit jídelníček
a upravit cvičební plán. Informace o dalších akcích,
fotky, i třeba Mirovu volnou sestavu můžete najít
na www.metalgym.cz.
MetalGym

Miroslav Trnečka		

Foto: archív

cházelo dalších 15 km, kdy měl náskok před druhým
téměř 3 minuty, defekt (zablokovaný řetěz) jej vyřadil
a rozhodl. Také všem ostatním ubýval čas únavou pomaleji, mnozí druhé kolo vzdali, celý objem zvládlo
jen 28 bikerů, včetně juniorů. Smutným hrdinou byl
hostující Kestler, ten se v druhém kole dopustil podobné osudové chyby (sjetí z trasy), přesto si dojel
ještě pro třetí místo. „Byl jsem ze všech svých závodů
dobře rozjetý a věřil jsem, že dokáži tempo v závěru
vystupňovat. Soupeře, které stihnul nějaký malér, docela chápu. Měl jsem prostě více štěstí,“ dodal v cíli
spokojený vítěz, veterán Doležel.
Pořadí TOP 10
1. Doležel Josef CK M. Třebová M3 (1963) 02:09:41
2. Schön Martin M. Třebová M1 (1989) 02:14:19
3. Kestler Aleš Yogi racing Ostrava M1 (1981) 02:15:13
4. Němčík Martin Focus Němčík M1 (1976) 02:15:22
5. Rotter Michal CK M. Třebová M2 (1971) 02:18:51
6. Kadidlo Jiří CK M. Třebová M2 (1972) 02:22:42
7. Orálek Dušan SCS MIRVA Svitavy M1 (1974)
02:23:54
8. Kuda Pavel SCS MIRVA Svitavy M2 (1969)
02:25:24
9. Granát David RockMachine Cyklomax M2 (1974)
02:28:11
10. Nárožný Jakub Haibike Němčík M1 (1989)
02:32:19
V jednotlivých kategoriích excelovali
M1 – Schön Martin, M2 – Rotter Michal, M3 – Doležel
Josef, M4 – Petraš Stanislav (Cyklo Profi Holice), Z1
– Vondráčková Jana (Čerti Kunčina), Z2 – Suchánková
Lenka (Bike klub Svitavy), J – Potůček Šimon, ZJ –
Soukalová Tereza			    (mt)

Velká část závodů seriálu Cykloman je vedena náročným terénem		
Foto: archív

Třebovské ženské odbíjené se daří

Foto: archív

„Černé mamby“ útočí

Moravskotřebovské volejbalistky stejně jako minulý
rok uhájily podzimní část krajského přeboru (KP II.)
Pardubického kraje na výbornou. Ve šňůře 14 zápasů
zakusily jen tři porážky. Soutěž ještě není kompletně
odehraná, ale už teď je jasné, že se po podzimní části
umístí na 1. příčce sedmičlenné tabulky. Ambicí ženského týmu je dotáhnout do vítězného konce i jarní
zápasení a posunout se tak do KP I. třídy. To ovšem,
vzhledem ke studijním povinnostem mladších hráček,
bývá tradičně bodově slabší. Dorůstá nám však další
generace šikovných hráček, které pod vedením trenérského tandemu manželů Adamových na konci září
započaly svoji soutěž ligu juniorek. Poděkování za
podporu patří městu Moravská Třebová a hlavnímu
sponzorovi týmu, firmě VHOS, a.s.
Soupiska: Kája Maděrová, Bára Richtrmocová, Monika Šařecová, Míša Garguláková, Kamila Šimonová,
Adéla Kobelková, Markéta Rodová, Iva Podhorná, Eva
Šařecová, Martina Továrková, Dáša Netolická
Průběžné pořadí: 1. místo 12 9 3 0 31:16 26 bodů
Volejbalové juniorky bojují úspěšně v lize
V loňské sezóně úspěšné kadetky postoupily do juniorské kategorie a pod trenérskou kuratelou manželů Adamových si vedou i tentokráte přijatelně i v nové ligové soutěži (1-JKY-E). Kádr týmu je dostatečně široký
a zkušený, tvoří jej hráčky:
Adamová Veronika, Bayerová Kamila, Cvrkalová
Anna, Davidová Karolína, Diamantová Kateřina, Dvorská Tereza, Greplová Nikola, Hájková Tereza, Holubová Kamila, Koutná Inka, Mašková Daniela, Rotterová
Michaela, Žákovská Martina, Školařová Marta
Průběžné pořadí: 4. místo 6 2 4 0 6:13 6 bodů        (mt)

Moravskotřebovské atletické víceboje
Moravskotřebovské radostné loučení s atletickou sezónou (3. místo v II. lize, skupina C) opět uzavřela
následná atletická akce Moravskotřebovské atletické
víceboje, které se uskutečnily 2. října už po jedenácté.
V pěkném počasí od rána do večera ožil prostor atletického stadionu II. ZŠ ul. Palackého. Během jediného dne se ve 20 kategoriích a ve 116 disciplínách
zúčastnilo 73 dospělých a 80 dětí. Zatímco nejmladší
závodníci soupeřili pouze v hodu míčkem a běhu, na
starší děti už čekaly minimálně 4 disciplíny. Nechyběly samozřejmě ani kategorie dospělých. Kromě profesionálů, se mohli zúčastnit i amatéři a sportovci jiných
odvětví a poměřit své síly s těmi nejlepšími. Hvězdami
mítinku byli úspěšní čeští reprezentanti - desetibojař
Pavel Baar a koulař Ladislav Prášil. Letos poprvé byly
atletické víceboje součástí krajské tour, příště se plánuje oficiální začlenění do Pardubické atletické tour. MT
víceboje znovu ukázaly, jak se dělá atletika pro lidi.
Všichni účastníci si odnesli silný sportovní a emocio-

nální zážitek. „Jsme rádi, že k nám lidé zavítají a rádi
se vrací. To je to nejlepší ocenění nezměrné organizátorské práce,“ dodal lídr zdejších atletů Michael Havlík. Bližší obrazové informace najdete na webových
stránkách města Moravská Třebová v odkaze vysílání
Východočeské televize		                       (mt)

Členové AK Moravská Třebová

Foto: archív
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