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Turistika ve všech podobách je můj život
Starosta města Moravské Třebové Josef Ošťádal
předal 15. července 2010 Cenu města Moravská
Třebová. Získal ji dlouholetý předseda Klubu
českých turistů Josef Schneeweiss za mimořádnou aktivitu v oblasti sportu a tělovýchovy, především za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží.
Jako předseda moravskotřebovského Klubu českých turistů přispěl k propagaci turismu a cyklistiky a díky jeho činnosti se mnoho lidí z naší
země dozvědělo nejen o Moravské Třebové, ale
i o krásách okolní krajiny.

Stal jste se druhou osobností, která byla oceněna
moravskotřebovskou Cenou města, co to pro vás
znamená?
Znamená to pro mě hodně, protože cítím, že veškerá
moje práce, kterou jsem v Moravské Třebové jak
v oblasti turistiky a sportu, tak v ostatních aktivitách
udělal nebyla zbytečná. Těší mě to o to víc, že vím,
že moje úsilí nepřišlo nazmar.
Všichni Vás znají jako aktivního sportovce
turistu, cyklistu. Kdy jste začal s turistikou?
Pamatujete si ještě svůj první výšlap?
Na svůj úplně první výšlap si už moc nepamatuji.
Ale myslím si, že to bylo v roce 1954 a pravděpodobně vedl z Moravské Třebové přes Rychnovský
kopec do Krasíkova. Ale to jsi nejsem zcela jistý.
Proč zrovna tento druh sportu, co Vám turistika
přináší?
V první řadě je to odreagování a získání nových
zážitků, poznání světa a historie. Za druhé život
v kolektivu, protože turistika se moc sólově dělat
nedá.
V 90. letech se uvolnily hranice. Využil jste také
nových možností návštěvy cizích zemí nebo
dáváte přednost domácí turistice?
V současné době je to opravdu více v našem
regionu. Jinak jsem ale rád, když se mohu podívat
do světa. To už jak v rámci naší republiky, tak za
hranice. Za hranicemi toho bylo v dřívější době
spíše na kolech. Pokud se uvolnily naše možnosti
cestování po světě na běžnou pěší túru, tak jsem
toho pak využil na návštěvu všech vysokohorských
oblastí v Evropě.
Člověk vždy objeví při svých cestách nějaké
místo, které ho zaujme, osloví. Máte vy nějakou
oblast, krajinu, na kterou zvláště vzpomínáte?
Velice silné zážitky mám z návštěv v Dolomi-

tech, protože to je prostor výjimečný svojí krásou
a pestrostí. Velmi zajímavé jsou i centrální Pyreneje.
Jedna z nejkrásnějších akcí, kterou jsem absolvoval
byl týdenní pochod kolem Mont blancu. Odtud jsem
si přivezl mnoho krásných zážitků a obrázků. Velice
atraktivní byla také návštěva Zakarpatské Ukrajiny
a cesta po poloninách.
Kromě nadšeného turisty jste i velmi zdatný
cyklista. Zakládal jste v Moravské Třebové mládežnický cyklistický oddíl. Díky Vám se jeho členové dostali do řady zemí Evropy. Co Vás k tomu
vedlo, že jste se dal i na tento sport?
Byla to snaha o to, abychom nebyli, jak se říká,
„jednonozí“ a nedělali pouze jeden typ turistiky.
Snažil jsem se o maximální pestrost v této oblasti.
Cykloturistika má větší akční potenciál než pěší.
Rozšíří vám obzory. Můj první cykloturistický výlet
spadá hodně daleko do žákovských let, kdy jsme se
spolu s dalšími kamarády vydali z Moravské
Třebové na Máchovo jezero. Když jsem ukončil
vysokou školu, zaměřil jsem se více na vodáctví,
které se v Moravské Třebové výborně rozběhlo.
Díky tomu jsem se mohl vrátit ke kolu. Podařilo se
mi získat řadu mladých lidí a vytvořit s nimi oddíl,
který postupem času odrůstal. Tak jsem projel se
čtyřmi generacemi republiku a zahraničí. V 70. a 80.
letech, kdy jsme měli omezený pohyb, jsme byli
nejdále v Bulharsku, kde jsme dělali výlety kolem
pobřeží Černého moře. S oddílem jsme navštívili
NDR, Polsko, Rumunsko. Stal jsem se také členem
Republikové komise cykloturistiky při Českém
ústředním výboru svazu turistiky, kde jsem se na
dlouhá léta stal jejím vedoucím. Zároveň se ze mě
stal i průvodce cyklistiky v cestovním ruchu. Díky
tomu jsme mohli dělat i rozsáhlejší cesty po Evropě.
Dá se říct, že kromě dvou až tří zemí jsem Evropu
poznal celou. Nejzajímavější byla kombinovaná
cesta s autobusem do Turecka, kterého se zúčastnili
právě i někteří členové oddílu a myslím si, že na to
rádi dodnes vzpomínají.
Stál jste u zrodu odboru turistiky v našem městě
a více než 30 let vykonával funkci předsedy. Dalo
to hodně práce? Jaké byly začátky.
Začátky turistického oddílu byly soustředěny na
činnost s dětmi ve vztahu k vodní turistice. Se
zajištěním základny se žákovský oddíl pomalu
rozrůstal a přidávali se dospělí. Podařilo se nám od
tělovýchovné jednoty získat pro trvalé používání
opuštěnou kuželnu, kterou jsme přestavili na
klubovnu, loděnici a sklad materiálu. Díky velkému
počtu dospělých lidí se tato aktivita začala rozdělovat. To bylo impulzem k tomu, že jsem přestal
táhnout vodu a pustil jsem se na kolo. Poté se začala
rozšiřovat také turistika na běžkách, která se
udržela dodnes. Tak jsme měli možnost sportovat
celý rok.
Dnes jste spojován s mnoha akcemi ve městě.
Ať už je to Vandr skrz Maló Hanó, cyklojízda
do Javoříčka, stál jste u zrodu nové rozhledny,
pomáhal i s Hřebečskými důlními stezkami. To
chce spoustu času, energie a chutě do práce. Měl
jste podporu i doma?
Měl. Manželka se mnou v dřívější době jezdila, ať
už to bylo na vodu, běžky, do hor nebo na kola. Řekl

bych, že pro ni turistika byla velkým koníčkem.
Bohužel po úrazu jí nebylo umožněno v tom nadále
pokračovat. Přesto mě stále podporuje. Za to jí velmi
děkuji a jsem vděčný, protože bez toho by to nebylo
možné.
Líbí se Vám Hřebečské důlní stezky?
Líbí, akorát mám jednu drobnou připomínku, kterou
jsem hned v úvodu řekl zpracovatelům. Myslím si,
že to rozšířili do příliš velkého rozsahu a prostor
Rychnovského kopce nebude z naší strany moc
využíván. Tak velké území bude mít velké nároky na
údržbu v dalších letech, o kterých se při budování
moc neuvažuje, a to, obávám se, přinese s sebou
řadu komplikací.
Putujeme-li českou krajinou, často narážíme na
zničené ukazatele, tabule… Jaký je váš názor
na lidi, kteří mají potřebu ničit informační
tabule, turistické značení nebo cykloznačky?
Právě v tuto dobu je to velmi aktuální problém.
Vandalismus je skutečně výrazný a je to nepochopitelné, protože nevím, co kdo může mít z toho, když
zničí fotografie nebo informační tabule, které seznamují s přírodními nebo historickými zajímavostmi
dané oblasti. Bohužel se domnívám, že to skutečně
dělají mladí lidé. Já v současné době mám na svém
triku cykloznačení ve Svitavském okrese v rámci
Pardubického kraje. Za loňský rok bylo škod na
cykloznačení v Pardubickém kraji více než za
450 000 Kč. To jsou prostředky, které jsou doslova
vyhozené do větru. Je to nekonečná práce.
Mnoho lidí o sobě říká, že nemá nijak dobrý
orientační smysl. Řekněte, ztratil jste se někdy?
Vy, jako ten co značí cesty pro nás, ostatní
turisty?
No, myslím, že ano. I když se domnívám, že mám
orientační schopnosti docela dobré. Když ale sem
tam není dobrá viditelnost a jsem v neznámém
prostředí, tak se to podaří. Ale vždycky jsme se
našli!
Dokážete si tipnout, kolik jste za svůj život
nachodil a najezdil kilometrů?
Na kole to jsou asi tisíce nebo spíše desetitisíce
kilometrů. Pěšky a na běžkách to bude taky kolem
těch tisíců. Těžko se to dá říct, nevedl jsem si nikdy
evidenci jednotlivých výletů. V rámci oddílového
vyhodnocení jsem v minulém roce najezdil přes
3000 km na kole a nachodil téměř 1000 km pěšky.
Není to moc, ale není to ani málo.
Přejeme Vás pevné zdraví a spousty dalších
najetých a našlapaných kilometrů.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Vy se ptáte,
starosta odpovídá
Vážení, obracím se na vás se stížností.
Jedná se o hlučnou produkci diskotéky
v areálu TJ Slovan dne 26. 6. 2010. Vím,
že se odpoledne jednalo o celostátní akci
v malém fotbale (nevím, zda se vyjadřuji
úplně přesně) a následně večer byla zmíněná diskotéka. Nemám nic proti tomu,
aby se mládež pobavila, ale tentokrát byla
aparatura puštěná „na plné pecky“ až do
třetí hodiny ranní. Bydlíme na sídlišti Západní a zvuk se nesl tak, jako by to hrálo
nám přímo pod okny. Manžel měl ráno
vstávat do služby, ale téměř se nevyspal.
Nevím, zda je pro město důležitější, aby se
mladí pořádně pobavili nebo spokojenost
většiny obyvatel. Troufám si tvrdit, že velká část lidí toho tuto noc moc nenaspala.
Ptám se, kde byla městská policie, která by
toto měla hlídat. Budeme se snad teď
o prázdninách bát každého pátku či soboty, že se opět nevyspíme a budeme do rána
poslouchat „bum, bum“!!! Žádám vás o to,
aby už se toto neopakovalo!!! Člověk to
zhruba do půlnoci může jakž takž
tolerovat, ale rozhodně ne téměř do rána.
Doufám, že bude někdo z městské policie,
která je za klid ve městě zodpovědná,
potrestán. Jak k tomu přijdou občané,
kteří chtějí mít klid a jsou nuceni bez
možnosti do toho zasáhnout poslouchat
nám nepříjemné bušení???!!! Děkuji za
odpověď.

Dobrý den,
dvanáctý ročník Festivalu fotbalového srdce,
který se konal od 26. do 27. 6. 2010 byl od
počátku považován a následně vyhodnocen
jako vynikající způsob prezentace města i širšího okolí, a proto se uskutečnil za podpory
města i kraje. Z pohledu veřejnosti se však
závěr kulturní části programu Qantocupu
dne 26. 6. zakončený diskotékou v prostorách
TJ Slovan příliš nevydařil. Jak je zřejmé
z popisu činnosti hlídky městské policie,
strážníci obdrželi opakované stížnosti občanů
na hluk. Na tyto stížnosti reagovali a ztlumení hudby bylo na základě ústního jednání
přislíbeno. K dostatečné nápravě stavu však
bohužel nedošlo. Měření, která by dokazovala, nakolik byly překročeny hygienické
limity hluku z veřejné produkce, nebylo
realizováno, protože je nutné ho objednat
předem. O tom, že bude výrazně zvýšená
hladina zvuku, jsme však nebyli organizátory
v předstihu informováni. Oprávněná nespokojenost občanů z důvodu rušení nočního
klidu je poučením pro další období a je zřejmé, že ze strany města bude v případě
podobných akcí výrazně zesílen tlak na pořadatele tak, aby hluková zátěž nepřekračovala
únosnou míru.
S pozdravem
RNDr. Josef Ošťádal, starosta města
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Ničení informačních panelů s tématikou ochrany přírody

V relativně krátkém časovém úseku, červen –
červenec roku 2010, došlo k totální devastaci
dvou informačních panelů s tématikou ochrany
přírody v majetku města. První panel, seznamující návštěvníky a zejména cykloturisty s přírodou
Hřebečského hřbetu, byl nainstalován v lokalitě
„U rezavé vody“ při lesní silničce pod Hřebčem
v r. 2006. Po téměř 5 letech existence, za

průběžného provádění menších oprav členy
základní organizace Českého svazu ochránců
přírody, zapálil panel neznámý vandal. Je s podivem, že nedošlo ke
vzniku lesního požáru,
poněvadž se jedná
o poměrně výsušné
stanoviště.
V druhém případě se
jedná o informační
panel umístěný na
okraji lesíka za tenisovými kurty v r. 2008.
Obsah tohoto panelu se týkal problematiky
územních systémů ekologické stability, zejména
pak významu tzv. lokálních biocenter pro oživení okolní krajiny. Přes noc z pátku na sobotu
9. – 10. července, se neznámým pachatelům
podařilo panel povalit a rozlámat.
Oba informační panely jsou na odpis a městu
vznikla škoda více než 30 tisíc korun. Pro pracovníky odboru životního prostředí je nepochopitelné, že někdo má potřebu se tímto způsobem
vyžívat. Vyzýváme proto občany k poskytnutí
informací, které by vedly k odhalení pachatelů.
Mgr. Antonín Cedzo, odbor životního prostředí

Otevřeno nové detašované pracoviště rodinné a manželské poradny
Centrum psychosociální pomoci, Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje od měsíce září
otevírá detašované pracoviště v Moravské Třebové na adrese Komenského 64, kancelář Pedagogicko-psychologické poradny (v budově sídlí
Centrum volného času), která nabízí tytu služby:
Individuální terapie – Mgr. Jiří Oujezdský,
diplomovaný psychoterapeut
- krizová intervence – nedirektivní terapie – na
tělo orientovaná terapie – hypnóza – relaxace
Párová terapie – Bc. Jiřina Holasová,
terapeutka a videotrenérka
- manželská terapie – předrozvodové a rozvodové
poradenství
Rodinná terapie – Bc. Martina Sedliská,
sociální pracovnice
- krizové situace – výchovné problémy – vývojové problémy – poruchy chování – komunikace

Sociálně-právní poradenství
- informace o sociálních dávkách – informace
z oblasti rodinného a pracovního práva – sepsání
návrhu k soudu
Preventivní programy pro školy
- interaktivní skupinové programy pro ZŠ
Provozní doba: čtvrtek: 8.00 – 16.00 (Objednat se
můžete kdykoliv.)
Kontakty: Telefon: 461 532 604, 604 867 581,
Email: cpp.svitavy@bluetone.cz
Nabízené služby jsou zdarma a pracovníci jsou
vázáni mlčenlivostí.
Zrealizování detašovaného pracoviště významně
podpořila Komise sociální, zdravotní a péče o děti, která je zřízena Radou města Moravská Třebová. Poděkování patří zejména jejímu předsedovi
Mgr. Miroslavu Muselíkovi a jednatelce komise
p. Mileně Ivanové.
Pracovníci CPP RMP Pk

Moravská Třebová se zapojila do pokusu o světový rekord
Pelhřimovská Agentura Dobrý den se v letošním
roce chce pokusit o nový světový rekord, který
by měl podpořit ekologické myšlení občanů,
posílit správné nakládání s odpady a netradiční
formou zviditelnit jednotlivá města a obce
v rámci jednotlivých krajů. Ve spolupráci s městy
a obcemi, s krajskými úřady a se společnostmi
Veletrhy Brno a.s. a EKO-KOM a.s. se pokusí
vytvořit světový rekord – největší galerii znaků
měst a obcí zhotovených z odpadových materiálů.
Na základě této výzvy vyhlásilo v prvním
květnovém týdnu Město Moravská Třebová ve
spolupráci se Zdravým městem Moravská
Třebová výtvarnou soutěž pro základní a střední
školy. Ze všech oslovených organizací v Moravské Třebové se nakonec zúčastnily dvě –
Základní škola Palackého a Základní škola
Kostelní náměstí.
Několik dní před prázdninami 24. 6. byli
účastníci soutěže pozváni na radnici, kde
proběhlo vyhodnocení soutěže a předání cen.
Protože práce se sešly pouze dvě, bylo hodnocení
o to jednodušší. Pětičlenná porota udělila 1. místo
znaku vyrobenému z vršků plastových lahví,
který vyrobili žáci Základní školy Palackého pod
vedením paní učitelky Mgr. Lenky Čápové,
2. místo pak znaku, který žáci Základní školy

Kostelní náměstí, pod vedením pana učitele
Mgr. Vlastimila Nováka, zhotovili z útržků
reklamních letáků. Obě skupiny byly oceněny
sladkou odměnou v podobě dortu z cukrárny
Zdena, kterou jim předal místostarosta města
JUDr. Miloš Izák.

„Děkuji vedení obou škol, že si přes množství
práce, kterou každoročně konec školního roku
přináší, našli jejich pedagogové čas a soutěže se
zúčastnili,“ řekl místostarosta Izák.
Oba znaky jsou vystaveny ve vestibulu radnice
na náměstí T. G. Masaryka, kde si je mohou případní zájemci až do konce září 2010 prohlédnout.
Jolana Sejbalová
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Fotovoltaickou elektrárnou nebyly porušeny žádné dohody
Protechnik Consulting, s.r.o.:
firma pomáhá s politikou zaměstnanosti
V minulých týdnech se mezi občany města
a také v diskusi na červnovém zasedání
zastupitelstva města objevily názory veřejnosti a zastupitelů, že firma Protechnik
Consulting, s.r.o. využila svůj pozemek
v průmyslové zóně v rozporu s kupní
smlouvou, když na část tohoto pozemku
umístila fotovoltaické panely.
Rád bych objasnil, že kupní smlouva mezi
Městem Moravská Třebová a společností
Protechnik Consulting s.r.o. neobsahuje
žádné záruky, že bude celý pozemek využit
pro výstavbu výrobních kapacit a sloužit tak
výhradně pro účely zaměstnávání lidí. Nyní
se lze už jen tázat, proč nebyla do smlouvy
podepsané v předchozím volebním období
zanesena ustanovení zaručující efektivní

využití pozemků, do nichž město investovalo s podporou státu poměrně značné
finance a za nízkou cenu je pak prodalo,
aby umožnilo novým firmám zvýšit ve
městě zaměstnanost. Protechnik Consulting,
s.r.o. nicméně výstavbou fotovoltaického
parku tuto smlouvu nijak neporušuje.
Stavební povolení na výstavbu fotovoltaické
elektrárny v areálu Protechniku bylo vydáno
odborem výstavby městského úřadu v souladu se stavebním zákonem, přičemž firma
splnila veškeré podmínky nezbytné pro
vydání tohoto povolení. Majitel společnosti
Protechnik Consulting informoval vedení
města o záměru výstavby referenčního
fotovoltaického parku, jehož hlavním
cílem je podpořit výrobu a prodej nového

produktu, konstrukce pro fotovoltaické panely, a tím i vytvoření nových pracovních
míst.
Pokud se záměr podaří a bude nutné rozšířit
výrobní prostory, je firma Protechnik
Consulting připravena tuto situaci řešit
přístavbou k současné hale směrem do
Udánek, případně i přesunout fotovoltaický
park jinam. Vedení města nemohlo vydání
stavebního povolení nijak zabránit, a kdyby
se tak stalo, zvýšení zaměstnanosti ve
městě by to nepřispělo, naopak by to
zkomplikovalo realizaci nového podnikatelského záměru společnosti Protechnik
Consulting.
Ing. Václav Mačát,
místostarosta Moravské

Třebovákům není život v jejich městě lhostejný
OVĚŘENÉ PROBLÉMY
(problémy, které byly formulovány na Fóru ZM a zároveň se vyskytly v následné anketě)
PROBLÉM
Celková rekonstrukce MŠ Jiráskova
Komplexní pozemkové úpravy
Chráněné bydlení
Cyklostezky
Nízkoprahové zařízení pro dětri a mládež
Údržba zeleně a čistota ve městě
Víceúčelový sál
Nedostatek zubních lékařů
Speciální odd. pro osoby a alzheimer. demencí v DPS
Rozvíjet zapojování občanů do rozhodování o městě
Podpora volnočasových aktivit /pronájem prostor/
Úprava obsahu a vzhledu webových stránek města
Zateplení školních budov /MŠ Jiráskova, ZŠ Palackého/
Parkování ve městě – sídliště Západní
Brownfields
Křižovatka u Kubíka
Prostor pro matky s dětmi 0 – 2 roky
Pozemky pro nové firmy
Koncepce protipovodňových opatření

Radní města vzali na vědomí výsledky Fóra
Zdravého města z 10. 6. 2010 a následné
ověřovací ankety mezi občany – 10 P
Moravské Třebové. Na veřejném projednání
byly veřejností naformulovány nejpalčivější
problémy v jednotlivých oblastech rozvoje
města tak, jak je vnímají občané. Celkem
bylo sestaveno 16 problémů. Následovala
společná otevřená diskuse všech zúčastněných, jejímž výstupem bylo deset hlavních
problémů Moravské Třebové. Vyřešení
těchto problémů vidí občané jako základní
předpoklad pro kvalitu života ve městě.
O nejdůležitějších z nich jsme občany
města informovali v červencovém čísle
zpravodaje. Na veřejném projednání se sešlo
na 90 účastníků.
„Problémy formulované v rámci veřejného
projednání byly ověřeny v následné anketě

poř. FZM poř. v Anketě
1.
2.
2.
8.
3. - 4.
16. - 17.
3. - 4.
3.
5. - 6.
13.
5. - 6.
7.
7.
5.
8.
4.
9.
12.
10. - 11.
10. - 11.
10. - 11.
14.
12. - 14.
19.
12. - 14.
1.
12. - 14.
9.
15. - 17.
10. - 11.
15. - 17.
6.
15. - 17.
15.
18.
16. - 17.
19.
18.

ověřeno
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

mezi občany. Výsledky ankety potvrdily
výběr 7 problémů uvedených v „Desateru“
vzešlém z veřejného projednání. Získali
jsme tak „ověřené problémy“ formulované
v rámci veřejného projednání i v rámci
ankety,“ sdělila Zdeňka Motlová, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21.
Problémy, na jejichž významnosti se shodli
jak účastníci veřejného projednání, tak
respondenti v rámci otevřené ankety jsou
následující (problémy nejsou řazeny dle
významnosti) – viz tabulka.
Za pozornost stojí, že v anketě naformulovalo celkem 70 občanů jako vnímaný
problém rekonstrukci MŠ Piaristická. Tento
problém nebyl součástí desatera, které
vzešlo z veřejného projednání, ale postoupil
k řešení v rámci ankety v počtu hlasů.

Naopak problémy jako zateplení školních
budov, parkování na sídlišti Západní, křižovatka u Kubíka se nedostaly mezi ověřené
problémy.
„Chtěl bych všem hlasujícím občanům
vyjádřit velký dík za to, že se ankety
„Desatero problémů města Moravská Třebová“ zúčastnili. Tím se dostalo vedení
města přesvědčivé odezvy, neboť z tisíce
rozeslaných anketních lístků se vrátilo
645 vyplněných. Jsem opravdu potěšen,
že lidem není lhostejné, co se v našem městě
má či nemá vybudovat, zřídit, provozovat,
financovat. Občané tím prokázali nesporně
stoupající zájem o dění ve svém městě. Ve
srovnání s předchozí stejnou anketou je to
počet více jak dvojnásobný. Poděkování
patří také ředitelům a pedagogům našich
základních škol, kteří svou osobní aktivitou
velmi přispěli ke zdárnému výsledku této
ankety.
Nyní už je na vedení města, radních a zastupitelích, aby se vybrané problémy města
zapracovaly do strategickým materiálů
města a aby postupně byly realizovány,
to vše k větší spokojenosti našich občanů
s bydlením, službami a životem v našem
stále krásnějším městě,“ řekl místostarosta
Miloš Izák.
Vytypované problémy budou následně také
zaneseny do DataPlánu Národní sítě
Zdravých Měst a provázány s komunitním
Plánem zdraví a kvality života Města
Moravská Třebová. Budou stanovena
jednotlivá navrhovaná opatření, termíny
vyřešení problému, rozpočtová připravenost a zodpovědný garant daného problému.
Výsledky řešení a postupů budou k jednotlivým problémům vyhodnoceny na
příštím veřejném projednání v roce 2011,
včetně uvedení finančních částek rozpočtu
města u těch problémů, kde bude garantem
město.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Neplatné cestovní doklady
se zákona musí odevzdat
Vyzýváme občany, kterým skončila časová platnost cestovního dokladu, aby tento odevzdali
v budově MěÚ, Olomoucká č.o. 2, oddělení
občanské informační centrum. Úřední hodiny
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 15.00 hod., pátek 8.00 – 14.00 hod.
Držitel cestovního dokladu je povinen splnit
povinnost zákonem stanovenou doklad odevzdat nebo nahlásit jeho ztrátu nebo odcizení. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku,
dle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních
dokladech.
Odbor vnitřních věcí

Moravská Třebová bude vybírat
poplatky za videoterminály
Poplatky za videoterminály bude od začátku září vybírat město Moravská Třebová
v maximální zákonné sazbě 5000 korun za
čtvrtletí.
„Chceme využít novely zákona o místních
poplatcích, která od června umožňuje vybírat
poplatky i z provozu videoterminálů. Dosud
jsme mohli vybírat jen za výherní hrací
přístroje,“ řekl starosta města Josef Ošťádal
s tím, že by to ročně mohlo navíc přinést do
městské pokladny necelé dva miliony korun.
„Připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku města O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení. Ta nám dovolí vybírat poplatky
jak za výherní hrací přístroje, tak za videoterminály,“ uvedla Hana Matyášová z oboru
majetku města a komunálního hospodářství.
Zmiňovaná nová vyhláška je připravována ke
schvální do zastupitelstva města 9. 8. 2010.
Účinná by měla být od 1. 9. 2010.

„Novela zákona O místních poplatcích může
do určité míry ovlivnit počet provozovaných
výherních hracích přístrojů a videoterminálu
na území města Moravská Třebová vzhledem
k finanční zátěži provozovatelů, kterou přináší
návrh vyhlášky,“ sdělil starosta.
Podle Josefa Ošťádala vedení města videoterminály v Moravské Třebové sice odmítá, ale
moderní hrací přístroje povoluje ministerstvo
financí, a tak město nemá žádnou legislativní
možnost, jak jejich počet omezit. „Ve městě je
v provozu 12 výherních hracích přístrojů, které
potřebují povolení města, a 86 videoterminálů,
které schvaluje ministerstvo financí,“ řekl
Ošťádal.
Vedení města systematicky omezuje obecně
závaznými vyhláškami klasické výherní hrací
přístroje, které se podařilo vytlačit z historického centra města, mnoho z nich však bylo
nahrazeno videoterminály.
Moravská Třebová se také spolu s dalšími
městy a obcemi, zejména prostřednictvím
Svazu měst a obcí České republiky, snaží
dosáhnout toho, aby v kompetencích měst
a obcí bylo i povolování videoterminálů.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Většina investičních akcí letošního roku je v plném proudu,
některé se dočkají realizace v příštím volebním období
Plán investičních akcí v řádech desítek miliónů
korun, které mělo v úmyslu realizovat nebo
jejich realizaci nastartovat vedení města, byl
tématem únorového úvodníku letošního městského zpravodaje.
V polovině roku se k těmto plánovaným akcím
vrací místostarosta Moravské Třebové Václav
Mačát, aby zhodnotil průběh jejich realizace:
Investiční akce, které
byly zmiňovány na začátku roku, se měly
realizovat hned v několika oblastech. Jednou
z nich byly investice do přípravy lokalit
k bydlení. Jak v současnosti vypadá stav
budování lokality v ulici Strážnického,
s jejíž přípravou se počítalo v plánu investic
na rok 2010?
Příprava další lokality pro bydlení, která je
plánována v ulici Strážnického, nakonec nebyla do rozpočtu na rok 2010 zařazena. Byla
však ponechána investiční rezerva, o které
může, ale nemusí zastupitelstvo města ještě
rozhodnout, zda ji použít na přípravu lokality
pro bydlení, nebo pro jiný účel. V tomto
případě by se nejspíš jako o jiné variantě
využití financí uvažovalo o rekonstrukci
mateřské školky v ulici Jiráskova. Z dosavadních neformálních diskuzí s některými zastupiteli však mám dojem, že bude rozhodnutí
ponecháno až na nové zastupitelstvo a případná realizace kterékoliv z variant se
uskuteční až v roce 2011.
V letošním roce však bude nicméně hotova
kompletní projektová dokumentace pro přípravu lokality Strážnického, včetně řešení
odvodu srážkových vod, které způsobují při
přívalových deštích v této části našeho města
značné problémy. K tématu bydlení bych rád
poznamenal, že město momentálně nabízí
k prodeji dvě parcely pro výstavbu RD na ulici
Na Písku a další parcelu v lokalitě Udánský
kopec.
Velkou investiční akcí, kterou město plánovalo už delší dobu, je projekt odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova a to nejen
co do technického rozsahu, ale samozřejmě
také financí. Se započetím prací na tomto
díle se počítalo po schválení zadávací
dokumentace Státním fondem životního
prostředí a to právě v polovině roku. Jak
vypadá současná situace?
V tomto, do finančního objemu skutečně
historicky největším projektu města, máme asi
šestiměsíční skluz, způsobený průtahy při
schvalování zadávací dokumentace na SFŽP.
V současné době je v běhu výběrové řízení na
dodavatele stavby. Zadávací dokumentaci si
vyzvedlo více než dvacet stavebních firem,
nabídku předložilo 12 zájemců, rozhodovat
bude nabídnutá cena díla. Pokud proběhne
výběrové řízení na dodavatele hladce, měla by
být smlouva s vítěznou firmou podepsána
začátkem září 2010 a stavba by byla pravděpodobně ještě v září také zahájena. Vzhledem
k velkému finančnímu objemu zakázky však
nelze vyloučit, že uchazeči budou průběh
výběrového řízení komplikovat a smlouva
bude podepsána později.
Červen letošního roku byl také termínem,

v němž mělo dojít k otevření Hřebečských
důlních stezek. Tento projekt na podporu
cestovního ruchu je profilovým projektem
letošní turistické sezóny, na který je zvědavá nejen moravskotřebovská veřejnost.
V jaké fázi je jeho realizace?
Tento unikátní projekt byl dokončen podle
harmonogramu, všechny jeho části byly
předány do užívání a trasa Hřebečské důlní
stezky byla v plánovaném termínu 4. července
2010 slavnostně otevřena pro veřejnost. Již od
začátku června bylo možné na stezkách potkat
řadu nedočkavých návštěvníků, kteří byli zcela
jistě příjemně překvapeni vynikající kvalitou
tohoto projektu. Rád bych ocenil vysokou
profesionalitu jeho autorů a naučnou hodnotu,
kterou se jejich aktivitou podařilo vytvořit.
Dnes se o tom už přesvědčily stovky návštěvníků nejen z Moravskotřebovska, ale i z jiných
míst republiky.
Mezi dalšími investičními akcemi, o nichž
jste hovořil na startu letošního rozpočtového období, byl záměr zbudování lokálního
biocentra na Knížecí louce, na který mělo
město možnost získat významnou státní dotaci ve výši okolo dvou miliónů. Na Knížecí
louce se kromě biocentra plánuje také
výstavba areálu pro volnočasové aktivity. Je
uskutečnění tohoto plánu v letošním roce
reálné?
V letošním roce bude zpracována pouze
projektová dokumentace na vybudování
lokálního biocentra, která bude řešit kromě
vlastního biocentra také revitalizaci toku
a protipovodňová opatření. Na základě této
dokumentace bude letos podána žádost o dotaci na realizaci. Dále bude hotova projektová
dokumentace na cyklo a in-line stezku kolem
Knížecí louky. Předpokládám, že příští zastupitelstvo vyslyší hlas občanů, který zazněl na
veřejném projednávání 10 největších problémů
města, a tato stezka bude v roce 2011
realizována. Co se týče areálu pro volnočasové
aktivity, ten je projekčně připraven, jeho
realizace je však podmíněna získáním vhodných finančních zdrojů, tedy dotací .
Poslední otázka se týká průběhu prací na
projektu Infrastruktura pro volný čas. Sem
spadá především rozsáhlá dostavba a modernizace areálu zimního stadionu. Co
všechno vůbec tento projekt zahrnoval a jak
se jeho realizace kryje s plánovaným časovým harmonogramem?
Počasí sice až do konce května stavbařům
příliš nepřálo, přesto zatím platí plánovaný
termín otevření areálu v první polovině října
2010. Hrubá stavba je prakticky hotova a je
v ní už možné poznat, kde bude zázemí pro
sportovce a pro diváky, kde restaurace,
posilovna, sauna a další části komplexu. Ve
spolupráci s architektem se dolaďují prvky
interiéru. Do slavnostního otevření by se měla
provést i revitalizace prostor – šaten a sociálních zařízení – ve staré tribuně. Vedle
zimního stadionu bylo ke konci května
dokončeno parkoviště před aquaparkem
a začátkem srpna by mělo být předáno
i parkoviště před novou tribunou. V říjnu by
se tedy mohla naplno rozjet hokejová a bruslařská sezóna, po jejímž ukončení v březnu
2011 bude místo ledu na plochu instalován
povrch pro sálové sporty, takže využití areálu
bude celoroční.
Dagmar Zouharová
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Vozidlo bez registračních značek
Řidiče vozidla Škoda 120 bez registračních
značek zastavila hlídka městské policie ve
večerních hodinách dne 15. 7. v obci Boršov.
Při následné kontrole bylo zjištěno, že řidič
vozidla u sebe nemá potřebné doklady k prokázání totožnosti ani řidičský průkaz. Ve
spolupráci s Policií ČR bylo zjištěno, že
vozidlo je téměř dva roky vyřazeno z evidence
a tudíž je v rozporu s pravidly o provozu na
pozemních komunikacích takové vozidlo dále
používat. Po zjištění totožnosti řidiče, který za
vozidlem navíc přepravoval náklad, byla
policisty zpracována dokumentace a následně
předána správnímu orgánu Městského úřadu
v Moravské Třebové, kde se bude řidič
zodpovídat za své konání.
Návrat k domovu v podnapilém stavu
Před druhou hodinou ranní, dne 14. 7. vyjela
hlídka městské policie na ulici Cihlářovu, kde
se měl dle oznámení nacházet zraněný mladík.
Na uvedeném místě se nacházel muž ve věku
19 let s krvácející hlubokou tržnou ránou pod
pravým kolenem. Strážníci zjistili, že mladík
zkonzumoval nevelké množství alkoholu a na
cestě k domovu zakopnul a upadl na skleněný
střep. Představitelé zákona tržnou ránu muži
ošetřili a přivolali na místo posádku Rychlé
záchranné služby. Po prvotním odborném

lékařském ošetření byl poraněný mladík
převezen do nemocnice ve Svitavách.
Podnapilí bezdomovci
Již začátkem července byl převezen na
protialkoholní záchytnou stanici jeden z místních bezdomovců, kterého nalezla hlídka
městské policie v silně podnapilém stanu
v autobusové zastávce na ulici Svitavské. Muž
byl jen stěží schopen vlastního pohybu. Když
strážníci provedli kontrolní měření na přítomnost alkoholu v dechu, zastavil se ukazatel
měřícího přístroje na hodnotě 3,77 ‰. Po
lékařském vyšetření byl muž převezen na
protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.
Další obdobný případ řešili představitelé
zákona dne 12. 7. po 15 hodině odpolední, kdy
tentokrát značně podnapilá žena přebíhala
riskantně silnici na ulici Komenského, přímo
před služebnou městské policie. Poté si lehla
na sluníčko do trávy a téměř obnažená si
vychutnávala paprsky letního slunce. Bohužel
ne dlouho. Hlídka městské policie byla ve
chvíli na místě, a tak si tato žena sluníčka moc
neužila. Snad až cestou zpět z protialkoholní
záchytné stanice v Hradci Králové, kam byla
strážníky městské policie převezena.
Ztracené dítě
Dne 8. 7. před jedenáctou hodinou dopolední
oslovila na náměstí T. G. Masaryka hlídku
městské policie s žádostí o pomoc žena
hledající své devítileté dítě. Uvedla, že jí syn
utekl z domu a delší dobu jej nemůže najít.
Proto strážníci městské policie okamžitě začali

po dítěti pátrat. Chlapce naštěstí policisté po
krátké době nalezli na ulici Sportovní a jen za
několik málo okamžiků se opět nacházel
v náruči své šťastné mámy.
Zabouchnuté dveře
Oznámené rušení nočního klidu dne 3. 7. jen
krátce před půlnocí, vyjela řešit hlídka městské
policie do jedné z bytovek na ulici Jiráskové.
Představitelé zákona zjistili, že žena, která
odešla ze svého bytu vyvenčit psa, nechala
klíče doma, kde se měla nacházet její
kamarádka, která následně nereagovala na
zvonění ani bouchání. Strážníci nakonec
museli na pomoc přivolat hasiče. Kamarádka,
která zůstala v bytě sama, nečekaně byt
opustila, což zjistili až přivolaní hasiči, kteří
po domluvě vlezli do bytu po žebříku
otevřeným oknem a vchodové dveře bytu
zevnitř otevřeli. Teprve v tuto chvíli žena
zjistila, že její kamarádka odešla a dveře za
sebou zabouchla.
Kontrola podávání alkoholu mladistvým
Po 22 hodině dne 16. 7. vyrazila skupina deseti
policistů z Obvodního oddělení Policie ČR
Moravské Třebové, Jevíčka a čtyř strážníků
městské policie v pěti služebních vozidlech na
kontrolu restauračních zařízení v centru města
Moravské Třebové a několika dalších restaurací nacházejících se v odlehlejších částech
města. Kontrola byla zaměřena na podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let
a nedovolenou hru na výherních hracích
automatech takových osob. Během akce
trvající dvě hodiny byla zkontrolována více jak
desítka moravskotřebovských restaurací a několik desítek osob se nevyhnulo dechové
zkoušce, která bohužel ve třech případech
potvrdila přítomnost alkoholu právě u osob
mladších 18 let. Tyto tři mladistvé konzumenty
alkoholických nápojů předali představitelé
zákona do rukou rodičů. Zjištěné skutečnosti
budou dále předány orgánu sociálně právní
ochrany dětí a porušením zákonných norem se
bude zaobírat správní orgán města.
Po půlnoci, kdy byla akce v Moravské
Třebové ukončena, pokračovala čtyři služební
vozidla Policie ČR plná policistů na obdobně
zaměřené kontroly, tentokrát však do Jevíčka.
Karel Bláha, velitel Městské policie MT

Kurzy italštiny pro
začátečníky
Od září 2010.
Více informací na
tel. č. 731 176 809
Ester Dvořáková Tesolin
Kontrola podávání alkoholu

Na lince 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová; tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba; kontakt:
npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení ČR
http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel; Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509, e-mail: reditel@tsmt.cz; www.tsmt.cz

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2010 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 783
občanů ČR a 68 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v M. Třebové evidováno k 30. 6.
2010 na trvalém pobytu 10 851 občanů.
Za měsíc červen se v Moravské Třebové
narodilo 10 dětí, zemřelo 9 občanů, přistěhovalo se 7 obyvatel a odstěhovalo 19 osob.
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NABÍDKA
Klubu českých turistů
Odbor turistiky KČT Slovan pořádá v září
zájezd na Slovensko do družebního města
Banské Štiavnice. Akce je organizovaná
v rámci družebních styků za podpory města
Moravská Třebová. Vzhledem k tomu, že je
ještě několik volných míst, nabízí KČT
možnost účasti i dalším zájemcům.
Termín akce: 25. – 29. září 2010
Program:
- výlet do Sulovských skal (při cestě do
B. Štiavnice)
- výlet do Slovenského ráje
- výlet v okolí Banské Štiavnice a návštěva
pamětihodností města
Cena: pro členy KČT 1500 Kč, pro ostatní
1750 Kč, cena zahrnuje dopravu, ubytování
a snídaně
Přihláška: osobně u vedoucího akce Ladislava Weinlicha v Květinovém studiu na
Marxové ul. nebo tel. 603 733 322
Podmínka přihlášení: úhrada zájezdu nejpozději do 15. 9. 2010
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Senzační ocenění pro REHAU
Hned s první zakázkou pro výrobce
sportovních vozů Porsche dosáhla společnost
REHAU nevídaného úspěchu. Firma
Porsche udělila po vyhodnocení jednotlivých
dodavatelů z oblasti exteriérových dílů jako
první společnosti REHAU prestižní titul
„Supplier Award“. Tento senzační úspěch
podtrhuje ta skutečnost, že firma REHAU
dokázala i jako nováček mezi dodavateli
firmy Porsche přesvědčit kvalitou svých
produktů. Pro vedení Porsche bylo rozhodující při udělení ceny vyhodnocení v oblasti
vývoje a výroby pro čtyřdveřovou sportovní
limuzínu Porsche – Panamera. Nikdy v historii před tím neobdržel žádný z dodavatelů
exteriérových dílů pro vozy Porsche toto
skvělé ocenění.
Podstatný podíl na tomto grandiózním
úspěchu má kromě vývojové centrály
společnosti REHAU v Německu i tým
pracovníků výrobního závodu REHAU
v Moravské Třebové, kde jsou právě pro
sportovní vůz Porsche – Panamera vyráběna
křídla zadního spoileru.

Oslavit udělení ceny a prohlédnout si
výrobky dodávané REHAU přímo na voze
Porsche – Panamera mělo možnost 550
zaměstnanců výrobního závodu REHAU
v Moravské Třebové, kde byla v areálu
závodu tato sportovní limuzína představena
a zaměstnanci si ji mohli podrobně nejen
prohlédnout, ale i vyzkoušet jízdní vlastnosti
vozu.
Jako partner skupiny výrobních závodů
REHAU v Německu je i závod v Moravské
Třebové plnohodnotným členem týmu,
přispívající k úspěchu mezinárodních
projektů.
Při předávání ceny v Moravské Třebové
se všichni zúčastnění shodli, že toto ocenění je velká čest pro REHAU. Podtrhuje
úsilí každého jednotlivého zaměstnance
a oceňuje snahu odvádět neustále vysoce
kvalitní práci. Tyto skutečnosti jsou hlavní
hybnou silou a garantem dlouhodobého úspěchu REHAU a vytvářejí velmi dobré
předpoklady pro zachování pracovních
míst.

Kdo je Protechnik
Consulting, s.r.o.:
V r. 2005 (vstup Protechniku do zóny v MT)
nikoho ani nenapadlo uvažovat o solárním parku,
zároveň také nikdo nepředpokládal, že s takovou
silou udeří ekonomická krize tak, jako se stalo
v roce 2009. Většina zákazníků Protechniku byla
velmi tvrdě zasažena krizí, a proto mnoho
nasmlouvaných zakázek zrušila. Aby Protechnik
krizi přežil a zajistil svým lidem práci, rozhodl se
management pro ofenzivní strategii: nejprve
inženýři z Protechniku v roce 2009 vytvořili tři
nové inovativní produkty a dosáhli díky jejich
výkonu tří mezinárodních patentů:
- speciální počítačem řízený robot „Vyrobix”,
používaný pro práci na CNC strojích.
- variabilní konstrukce pro fotovoltaické parky
„Elevario”
- variabilní konstrukce pro fotovoltaické parky
„Phivario”
Na základě těchto nových výrobků pro rychle se
rozvíjející fotovoltaiku se Protechniku podařilo
nalézt investora, který souhlasil s financováním
výstavby referenčního fotovoltaického parku.
Tento park byl vystavěn v letošním roce vedle
stávající výrobní haly Protechniku. Výroba
komponent a stavba fotovoltaické elektrárny byla
provedena zaměstnanci Protechniku a místními
firmami – investice v řádu milionů Kč.
Výkon fotovoltaické elektrárny: 400 kW =
pozitivní energetická bilance (bude produkovat
více energie, než kolik pro výrobu spotřebuje).
Díky pozitivní energetické bilanci Protechnik
rázem poskočil mezi nejekologičtější strojírenské
výrobce v regionu střední a východní Evropy.
V době „green procurement” (nakupování
výrobků s co nejnižšími negativními dopady na
životní prostředí) je toto velká konkurenční
výhoda pro získávání nových zakázek od nejnáročnějších zahraničních zákazníků. Fotovoltaika pomáhá Protechniku získávat v době největší
krize v historii nové zákazníky a objednávky.
Dnes je produkční kapacita Protechniku díky
novým zakázkám vyprodaná a firma vytváří nová
pracovní místa. Navíc firma investovala více než
6 mil. Kč do nových CNC strojů. Pro nadcházející období firma plánuje nové investice a rozšíření
výrobních prostor a také vytvoření 10 nových
pracovních míst.

Ocenění bojovníkům za osvobození
Starší generace prožila mnohé dějinné
události, při nichž jsme museli prokázat naše
přesvědčení a vlastenectví. Nejhorší to bylo při
vpádu nacistů do naší republiky, kdy jsme ji
museli ubránit. Po letech Protektorátu jsme
u nás vítali osvoboditele, kterým jsme byli
vděčni, obzvláště těm, s nimiž jsme přišli do
styku v partyzánských oddílech.
Nejvíce jsme obdivovali ty, kteří se dostali do
Svobodovy armády a šťastně přežili celou
světovou válku a po válce se dostali do našeho
města. Bohužel většina jich již nežije. Stýkat
se můžeme jen s paní Jarmilou Halbrštátovou,
která prošla celou bojovou cestu od Buzuluku
až do Prahy pod vedením pluk. Svobody, který
se často zmiňoval o jejím hrdinství. Leč na
nejvyšší vyznamenání musela čekat až do
10. června t. r., kdy jí zástupci legionářské
obce předávali ve zdejší vojenské škole hodnost plukovníka, k čemuž jsem jí mohl s velikým zadostiučiněním blahopřát.

Jistě to byla náhoda, že i já jsem obdržel asi
před měsícem děkovný dopis od ministra
obrany M. Bartáka za moji odbojovou činnost.
Tu jsem mohl prokázat při totálním nasazení
jako příslušník roč. 1924, kdy jsme sabotovali
výrobu leteckých motorů v Kuřimi u Brna
a při bombardování jsme uprchli do lesů na
Drahanské vysočině, kde jsme se dostali do
styku se sovětskými parašutisty, kterým jsme
zajišťovali zásobování. Naše odbojová činnost
byla velice nebezpečná a první den osvobození
jsem vítal v poslední den války v naší obci
velice znavené sovětské vojáky, kteří se
rozložili na zdejších lukách. Svědkem této
události jsme vysadili tři lípy jako poděkování
Anglii, Americe a Sovětům, které tam dosud
rostou. Nezapomínáme ani na ty, kteří bojovali
za naši svobodu a odpočívají na zdejším
hřbitově.
Jindřich Tesař,
předseda ČSBS, ZO Mor. Třebová
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

28. 8. sobota, zámecké nádvoří

KEJKLE A
KRATOCHVÍLE
program:
13.00 začátek slavností na pódiu
a zahajovací ceremonie
13.10 Námořníci a piráti – úvodní
pěvecké číslo z partnerského
města Vlaardingen
14.00 Adorea – Šermířské představení
14.30 Sláva turnajům ... aneb rytíř
a jeho kůň
15.00 O růžovém prasátku – Barbarská
pohádka
16.00 Dobová hudba – gotické dudy
a bubny
16.30 Mistr práva útrpného aneb
neveselé povídky katovské
17.00 Mistři kordu meče a rapíru MCE

18.00
18.30
19.30
20.00
21.00

Husarské kousky aneb vivat
kavaleria – představení s koňmi
Kdož sů boží bojovníci ... barbaři
hrrrr na ně !!!
Adorea – Fechtování převážně
vážně
Dobová hudba
Večerní závěrečné představení
akce šermu a ohně

Kejkle a kratochvíle

strana 7

strana 8

Z P R AV O D A J M Ě S TA M O R AV S K Á T Ř E B O VÁ

SRPEN 2010

KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 2010 – náměstí T. G. Masaryka
23. 8. pondělí, 21.00

Bobule
(Tomáš Bařina, 2007)

do vrcholného umění slámového vína.
Nejen, že čelí neúspěchům, ale po
nečekaném příchodu kumpána Jirky se
jeho život obrátí naruby. Jirkova slabost
pro ženy se totiž doslova zvrhla v zápas
o život.
25. 8. středa, 21.00

Ulovit miliardáře
(Tomáš Vorel st., 2009)

Letní komedie, která nás zavede na
moravské vinice, je příběhem dvou
kamarádů Honzy a Jirky. Honza (Kryštof
Hádek) je typický městský floutek. Jeho
kámoš Jirka (Lukáš Langmajer) je
podvodníček, který moc rozumu nepobral,
ale má jednu skvělou vlastnost. Umí
geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba
využívají při svých podvodech. Kšeftují
s byty, auty a vůbec se vším, co se právě
namane. Jednoho dne se Honza dozví, že
jeho moravský děda, kterého dlouho
neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva
vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi jeho životní sen.
Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší,
splní si tím i svůj sen. Najde to, co dlouho
hledal a po čem toužil.
24. 8. úterý, 21.00

2 Bobule
(Vlad Lanné, 2009)

Miliardáře touží ulovit každý i každá.
Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Na úspěšného
podnikatele Patrika Grossmanna je
navlečena vykonstruovaná reportáž.
Atmosféra zhoustne natolik, že si do něho
může každý kopnout, a tím demonstrovat
svou morálnost. I jeho přítelkyně,
televizní rosnička, cítí, že by její kariéra
mohla být ohrožena. Zdálo by se, že musí
přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví spásný nápad… Podstatnější než příběh je odhalování vztahů a mechanismů, na nichž
funguje informační společnost. Diktatury
nepoužívaly Public Relations, ale propagandu. O propagandě věděl každý, ale
nikdo jí nevěřil. O Public Relations neví
nikdo, ale věří mu každý. Zkrátka být
dnes miliardářem, není nic záviděníhodného.
26. 8. čtvrtek, 21.00

Líbáš jako Bůh
(Marie Poledňáková, 2008)

2 Bobule jsou volným pokračováním
úspěšné filmové komedie Bobule, kterou
vidělo v kinech přes 360 000 diváků
a která se stala jedním z nejúspěšnějších
filmů roku 2008.
Opět budeme sledovat eskapády dvojice
kamarádů Honzy (Kryštof Hádek)
a Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se
zaplete s mladou krásnou dívkou, jejíž
otec (Jiří Krampol) má ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné představy a Jirka
raději prchá za kamarádem Honzou na
jižní Moravu. Honza zatím žije s Klárou
(Tereza Voříšková) na dědečkově vinařství, a jakožto vinař začátečník se pouští

S humorem, laskavou ironií a pochopením
vypráví Marie Poledňáková příběh, který
mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo ještě
prožít může. Vždyť lidská touha po lásce
je nekonečná... Helena Altmanová je
sympatická profesorka francouzštiny
a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve
sborovně. Zato její soukromý život je
plný překvapení. Soužití v jednom bytě

s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry
Kristýny, manželské karamboly syna
Adama i pozdní lásky babičky Alžběty –
to všechno Helenu zaměstnává natolik, že
jí na vlastní život a vlastní city jaksi
nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde
to, co obvykle přichází, když už jsme
na sny rezignovali. Helena se za pohnutých okolností seznámí s lékařem záchranné služby Františkem. A úplně normálně a naplno se zamiluje! Začíná
bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů
a návratů, v němž vztah zamilované
dvojice plánovaně či neplánovaně komplikují jak partneři, tak další členové rodiny.
V hlavních rolích Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška a Eva Holubová.
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Historická bitva
„S Kuřetem do oblak“
Zveme Vás na první ročník akce „S Kuřetem do
Mladějov – Blosdorf 1915 oblak“, který se koná 27. – 28. 8. 2010 na letišti
Bitva Mladějov – Blosdorf 1915 je již tradiční
vzpomínkovou akcí na padlé za Světové války,
součástí které je mimo jiné bitevní ukázka, v níž
proti sobě nastoupí vojáci rakouské a ruské
armády, aby názorně připomněli hrůzy války.
V Mladějově bude v sobotu 7. 8. pro návštěvníky
připraven celodenní program, jehož součástí
budou mimo jiné výjevy ze starého mocnářství,
dobová hudba nebo výstava historické vojenské
techniky. Kontušovka, anýzová, jeřabinky, čert,.
flašinetář, dobové slečny... Odpoledne se za
účasti historických jednotek uskuteční pietní akt
u Pomníku obětem 1. světové války v Mladějově
a v 15.30 hod. začne samotná bojová ukázka. Na
večer se chystá zábava s hudbou a pivem i noční
jízda úzkorozchodné dráhy Mladějov.
Provoz dráhy začíná již před devátou hodinou.
Návštěvníkům o svezení úzkorozchodnou dráhou
doporučujeme přijet již v dřívějších dopoledních
hodinách. Jízdenky na odpolední vlaky před
Bitvou bývají každoročně poměrně brzy vyprodány. www.mladejov.cz

Dny evropského kulturního
dědictví 2010
Komise památkové péče pořádá v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví již tradičně zájezd pro veřejnost, fotografickou soutěž a vlastivědné odpoledne.
Zájezd se koná v sobotu 21. srpna, cílem budou
Jaroměřice u Jevíčka (zámek, Kalvárie), Jevíčko
(procházka historickým centrem města) a Velké
Opatovice (návštěva Moravského kartografického centra na zámku). Přihlášky a zálohu ve výši
100 Kč přijímají pracovnice muzea v otvírací
době.
Fotografie do soutěže „Moravská Třebová, jak ji
neznáme“ je nutno odevzdat do 27. srpna 2010.
Vernisáž výstavy proběhne v kapli františkánského kláštera v pátek 10. září v 15.30, od 16.30
naváže v sále Sociálních služeb vlastivědné odpoledne na téma „Z historie moravskotřebovského
zdravotnictví, Morová epidemie 1715/16“.

ve Starém Městě. Tato akce se skládá z benefičního koncertu 27. 8. a dětského a leteckého
dne 28. 8. 2010. Akci provází Alena Zárybnická.
28. 8. bude k vidění práce záchranářů Horské
služby a psovodů, sportovní aktivity pro veřejnost – trampolíny, lezecká stěna Vitar, kurz první
pomoci Českého Červeného kříže, trenažér F1,
RC modely, historická letadla atd. Těšit se můžete na leteckého akrobata Martina Šonku, Olympijskou naději pro OH Londýn 2010 ve skocích
na trampolíně Zitu Frydrychovou, musherku Jana
Henychovou. Vstup zdarma. Více informací na
www.dfSport.cz

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba zámku:
Červenec – srpen
po – zavřeno; út – ne: 10.00 – 17.00

Noční prohlídky zámeckých expozic Středověké mučírny a Alchymistické laboratoře:
sobota 14. 8. 2010 ve 21.00, 21.45 a 22.30 hodin
Prohlídkové okruhy:
NOVINKA - Barevná planeta

MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
so - ne: 14.00 - 16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstavy v rámci fotofestivalu:
Miroslav Wagner – Noli tangere…
Fotoklub Kłodzko

Komenského ulice (tehdy Adlergasse, Orlí ulice)
na pohlednici odeslané roku 1913

Výstava je situována do starobylého podzemního
prostoru bývalé černé kuchyně, která sloužila
obyvatelům zámku už před více jak 500 lety. Od
požáru z roku 1842, kdy byla část zámku
přestavěna, tak našel tento zajímavý prostor nové
využití.
Tato nová expozice je věnována především
geologickému vývoji, a to jak celkovému vývoji
planety Země v jednotlivých epochách, tak
vývoji Moravskotřebovského regionu, tedy na
oblasti, jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo
Hřebečského hřbetu. Můžete se těšit například na
třetihorní žraloky, kteří tu žili před milióny let
a zůstaly tu po nich zkamenělé zuby, tak i na
celou řadu dalších zkamenělin. K vidění tu jsou
i ukázky hornin z našeho regionu, který je z geologického hlediska velmi zajímavý. Část expozice bude návštěvníky seznamovat s historií těžby
nerostů na Moravskotřebovsku. Pro mladší budou
připraveny i skládací kostky, kvizy a další
interaktivní prvky.
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Multimediální expozice Vás zavede do laboratoře
astrologa, alchymisty a dvorního lékaře pána
moravskotřebovského zámku Vladislava Velena
ze Žerotína. Nahlédněte do tajemství elixíru
života nebo kamene mudrců.
Středověká mučírna
Expozice Vás seznámí s praktikami práva
útrpného. Zámecká sklepení, zvuková stopa
a množství mučicích nástrojů věrně navozují
hrůznou atmosféru této temné kapitoly lidských
dějin.
Poklady Moravské Třebové
Tato naše expozice mapuje životní styl konce
15. století až do první poloviny minulého století.
Prohlédněte si řadu zámeckých, církevních, cechovních a dalších památek Moravské Třebové.
Jak se žilo na venkově
Tato expozice přibližuje každodenní život našich
předků žijících na venkově nejen v našem regionu. Kromě selské jizby uvidíte i různé nástroje,
které sloužily k výrobě sukna nebo plátna.

Výstava sběratelských předmětů
Hračky, panenky, medvídci, suvenýrové lžičky, firemní tužky, kapesní kalendáříky, pivní
tácky, telefonní karty, ubrousky, obaly od čokolád, balené cukry. Výstavní místnosti
ZÁMKU MORAVSKÁ TŘEBOVÁ od
8. do 27. 8. 2010 v otevírací době zámku.
Vernisáž se koná v neděli 8. 8. ve 14.00
hodin.
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Ohlédnutí za slavnostním otevřením
Hřebečských důlních stezek
(fotografie Ivety Nádvorníkové)

Průvodce
po Hřebečských
důlních stezkách
permoník Hugo

Rozhledna na Strážném vrchu

Oblastní charita
informuje
- Setkání seniorů se uskuteční v pondělí
2. 8. 2010 v refektáři františkánského kláštera
v 10.00 hod.
- Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve
středu 11. 8. 2010 ve 14.00 hod od domu
Sociálních služeb na ul. Svitavské.
- Provoz humanitárního šatníku je po dobu
letních prázdnin pozastaven. Obnoven bude
od září 2010.
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek je v provozu každý pracovní den od
7.00-15.30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová v Denním stacionáři Domeček. Kontaktní
osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Co se děje v DS Domeček a STD Ulita
Jak se již stalo tradicí i tento rok je pro
uživatele soc. služeb DS Domeček a STD
Ulita připraven týdenní ozdravný pobyt.
Tentokrát budou moci uživatelé navštívit severní Slovensko. Pobyt se uskuteční v termínu
9. – 14. 8. 2010. Ubytování bude zajištěno
v Trstené u Oravské přehrady. Tento ozdravný
pobyt se uskuteční díky podpoře hejtmana
Pardubického kraje Radko Martínka, který nad
tímto projektem převzal osobní záštitu. Pro
některé uživatele to bude první cesta nejen za
hranice republiky, ale i vůbec první pobyt
mimo domov. Věříme, že tento pobyt bude pro
uživatele přínosem a dalším krokem k dosažení větší samostatnosti.
ST dílny Ulita již fungují více jak půl roku.
Z výsledků práce dílen máme upřímnou radost.
Na výrobcích z jednotlivých dílen je vidět posun k lepšímu jak v kvalitě zpracování, tak
v pestrosti nabídky jednotlivých výrobků. To
se projevilo v první zakázce na svíce od Kulturních služeb města Moravská Třebová.
Uživatelé měli radost, že svíce, které vyrobili
budou zkrášlovat prohlídkovou trasu na zámku
v našem městě.
Všichni případní zájemci, kteří mají zájem
i přes svůj handicap rozvíjet své schopnosti
a dovednosti a chtějí se zapojit do dobrého
kolektivu, nás mohou kontaktovat na tel.:
739 002 756
Další informace a kontakty najdete na
našich internetových stránkách: www.mtrebova.charitat.cz či v zařízeních DS Domeček a ST dílny Ulita na ul. Svitavská 44,
M. Třebová.
Ředitelka Oblastní charity M. Třebová
Ludmila Dostálová a pracovní tým OCHMT

Autoři stezek Lubomír Moučka a František Žáček

Vojenský kaplan Petr Šabaka a permoník Hugo

První otisk nohou na Hřebečských důlních stezkách
(hejtman Pardubického kraje Radko Martínek
a starosta města Mor. Třebová Josef Ošťádal)

Vyhlídková plošina Nad doly

www.hrebecskedulnistezky.cz

SRPEN 2010

Z P R AV O D A J M Ě S TA M O R AV S K Á T Ř E B O VÁ

strana 11

Vzdělávání dospělých na Moravskotřebovsku
v době první republiky
Po vyhlášení samostatného československého
státu se němečtí obyvatelé Moravské Třebové
dlouho nesmířili s představou, že se stanou
československými občany. Jejich odpor
vůči novému státu vyvrcholil střetnutím
s československou vojenskou posádkou, který
si vyžádal několik obětí na životech. Když
padla poslední naděje na příští existenci
Hřebečského jazykového ostrova v rámci
Německého Rakouska, snažili se alespoň
v maximální míře zachovat německý ráz
města. Tyto snahy se často prosazovaly v rámci dalšího vzdělávání dospělých.

Německá menšina dovedla ke svým cílům
velmi dobře využít jeden z prvních československých zákonů, zákon č. 67 „o organisaci
lidových kursů občanské výchovy“ ze 7. února
1919“. Ten nařizoval zřizování okresních
osvětových sborů, na které byla přenesena
péče o další vzdělávání nejširších lidových
vrstev. Umožňoval tak pořádání kursů,
přednáškových cyklů a jiných akcí zaměřených na zachování německých jazykových ostrovů a posílení německého vlastenectví jejich obyvatel se státní podporou, a to
i finanční.
Počátky lidově vzdělávací činnosti
spadají do druhé poloviny 19. století.
Věnovaly se jí různé spolky, nejvýznamnější
roli ovšem v podmínkách Moravské Třebové
sehrál Spolek pro další vzdělávání obchodnického a řemeslnického stavu, založený roku
1872. Svou činnost totiž zaměřoval i na
širokou veřejnost. Založil pokračovací školu,
budoval knihovnu a muzejní sbírku. Zásluhou
L. V. Holzmaistera našel roku 1906 zázemí
v nově postavené muzejní budově, kde byly
vystaveny muzejní sbírky, byla zde umístěna
knihovna s veřejnou čítárnou a přednáškový
sál s možností projekce „světelných obrazů“
(diapozitivů). Ve dvoraně muzea se konaly
rozmanité výstavy. Od roku 1905, resp. 1911
vydával spolek Mitteilungen zur Volks- und
Heimatkunde des Schönhengster Landes.
Lidově vzdělávací činnost po vzniku
Československa
Spolek pro další vzdělávání obchodnického
a řemeslnického stavu pokračoval v činnosti
i po začlenění Moravské Třebové do Československé republiky. Ve dvacátých a třicátých
letech vyvíjel a podporoval intenzivní
badatelskou činnost a vydával drobné
monografie vlastivědného zaměření. V srpnu
1919 pořádal spolek první Hřebečský kulturní den, vzdělávací a zároveň společenskou
akci, jejímž cílem bylo povzbudit lásku
obyvatel Hřebečska k vlasti a zájem o její
kulturní tradice.

Zákon č. 67/1919 Sb. hodnotili němečtí
obyvatelé Hřebečska i s odstupem času velmi
příznivě, jako „snad jediný československý
zákon, který nebyl namířen proti sudetským
Němcům“. Zákon nařizoval zřízení osvětového sboru v každém sídle okresního soudu.
V jednotlivých obcích soudních okresů pak
měly vznikat místní osvětové komise. V Moravské Třebové byl okresní osvětový sbor
založen hned v roce 1919. Ve dvacátých letech
pak zintenzivňoval svou činnost, jejíž zaměření bylo velmi široké. V roce 1924 se uskutečnil přednáškový cyklus na téma historie
německého národa. Mezi různými teoreticky
i prakticky zaměřenými kursy však byl nabízen i kurs českého jazyka. Konaly se koncerty,
večery poezie. V roce 1925 vytvořily okresní
osvětové sbory Hřebečska župní sbor. V témže
roce organizoval moravskotřebovský osvětový
sbor kurs pro obecní kronikáře, v dalších
letech usiloval o oživení německých lidových
písní a tanců, pořádal kurs malby na textil,
kurs vaření, kursy obecní správy a další.
Lidová vysoká škola v Anenské Studánce
Do programu vzdělávání širokých mas byla
v německých oblastech převzata také idea
„lidové vysoké školy“, rozšířená v Německu
a především ve Skandinávii, kde v 19. století
vznikla. První lidová vysoká škola na Hřebečsku a údajně vůbec na Moravě byla
zahájena 15. ledna 1922 v Anenské Studánce.
Pořádaly ji okresní osvětové sbory v Moravské
Třebové, Svitavách a Lanškrouně s podporou
ministerstva školství a národní osvěty.
Šlo o čtyřtýdenní kurs, jehož cílem bylo „prohloubení a rozšíření duchovního a duševního
vzdělání přednáškami, cvičeními a akcemi,
především však pravou německou pospolitostí“. Vyučovali zde vážení němečtí občané
různých povolání v čele s významnými
vlastivědnými pracovníky Antonem Mudrakem, Emilem Lehmannem, Rudolfem K.

Pechholdem. Hostovali však také např.
poslanec Prof. Dr. Franz Spina nebo senátor
Franz Jesser.
Účastníci obou pohlaví měli být ve věku 16 až
30 let, pokud jde o dosažené vzdělání, stačilo
absolvování obecné školy. Účastnický
příspěvek na stravu, otop, osvětlení a nájem
činil 500 korun. Ubytování bylo zajištěno
zařízení pro letní hosty a nepředstavovalo
žádný luxus – účastníci si s sebou museli vzít
lůžkoviny (k dispozici byly jen slamníky
a matrace) a ložnice nebylo možné vytápět.
Strava se skládala ze snídaně, oběda a večeře,
studenti si měli přivézt „na dojedení“ chléb
a něco na namazání. Počasí bylo v průběhu
kursu velmi chladné a regionální tisk si
pochvaloval, jak budou účastníci díky
překonávání chladu zoceleni pro vlastní
osvětovou práci.
Vlastní program prvního ročníku lidové
vysoké školy byl velmi pestrý. Střídaly se
v něm přednášky na nejrůznější témata
z oblasti vlastivědy a občanské výchovy, ale
i přírodovědných a technických oborů nebo
technologie různých výrobních odvětví se
zpěvem, tancem, divadelními představeními,
řečnickými cvičeními a výlety do různých míst
Hřebečska, kde účastníci navštěvovali kromě
historických památek a muzeí také průmyslové
podniky. Den začínal rozcvičkou a končil
zpravidla společnou zábavou (zpěv, tanec,
četba).
V podobném duchu byly pak organizovány
i další ročníky lidové vysoké školy v Anenské
Studánce. Jejich poslání vystihl v úvodním
projevu prvního ročníku Dr. Lehmann, když
hovořil o podstatě lidových vysokých škol
obecně a o zvláštním významu této hřebečské,
kterou nazval „vlasteneckou“ a „kmenovou“.
O takto chápaném významu kursu pro německou menšinu svědčí i aktivní účast předních německých politiků.
-jm-

Obě fotografie ukazují původní podobu přednáškového sálu v prvním poschodí muzea
(dnešní kinosál), kde se odehrávala většina osvětových přednášek
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
ZA ZÁBAVOU DO KNIHOVNY
Prázdniny pro rodinu
Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
PO – ČT: 9.00 – 17.00 hod.,
SO: 9.00 – 12.00 hod.
- HRAJEME SI SPOLU
celý den k dispozici společenské hry: pexeso,
puzzle (malé i velké – 24 – 1000 částí), kris-kros,
scrabble, sudoku, stolní fotbal, aj. Kolo štěstí –
vědomostní kviz s odměnou!
- KNIŽNÍ STOPOVANÁ – s knihami za dobrodružstvím a pokladem (literární a vědomostní
kviz)
- INSPIRACE …
- výstava knih o zábavě, hrách, sportech, výtvarných a jiných rukodělných činnostech pro děti
- výstava map a turistických průvodců, tipy na
rodinné výlety
Půjčovní doba: červenec – srpen 2010
Půjčovní doba dospělého oddělení knihovny
zůstane během prázdninových měsíců beze změn.
Dětské oddělení rozšíří svou půjčovní dobu o dopolední hodiny, aby mohli knihovnu společně
navštěvovat děti i dospělí.
Půjčovní doba:
pondělí – čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod., pátek:
zavřeno, sobota: 9.00 – 12.00 hod.
1. 8. 2010 – 31. 8. 2010 – Fotofestival 2010
Výstava fotografií náchodských amatérských
umělců v rámci Fotofestivalu Moravská Třebová
2010. Přístupno v půjčovní době knihovny.
Knihovna dětem
1. 8. 2010 – 31. 8. 2010 – Výstava čtenářských
deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží pořádaných knihovnou ve školním roce 2009/2010 – Čte
celá třída, Kdo čte, ten se nenudí. Přístupno
v otevírací době knihovny.

Divadelní
soubor
J. K. Tyla
a

hledá
a

PRINCEZNY,
PRINCE
a REŽISÉRA
a

Kontakt: 732

528 006

a

Sejdeme se
ve čtvrtek 2. 9. 2010
v 18.00 hod. u muzea
a

Přestaň se nudit
a přijď mezi nás !!!

• ZO ČZS v Moravské Třebové
Vás zve na zájezd do Tulnu na mezinárodní zemskou výstavu květin, která se koná
28. srpna 2010, odjezd od muzea v 7.30
hodin, přihlášky se přijímají v prodejně
Hedvy, nám. T. G. Masaryka od 21. července
2010.
Cena zájezdu + vstupné – 650 Kč
samostatné vstupné – jednotlivci – 11 EUR
skupiny – 9 EUR

1. 8. – 31. 8. 2010 – Putování po knihovnách
Soutěž pro děti ve sbírání razítek v knihovnách
z různých míst. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce
razítek. Uzávěrka 2. 9. 2010, vyhodnocení 15. 9.
2010 v 15.00 hod. v dětském oddělení knihovny.
1. 8. – 31. 8. 2010 – Nejlepší prázdninový
čtenář
Soutěž o nejpilnějšího dětského čtenáře.
Podmínky – půjčit si a přečíst během prázdnin co
nejvíce knih, namalovat obrázek z přečtené knihy
nebo o ní napsat zápis. Vyhrává ten, kdo získá
nejvíce bodů (1 bod = 1půjčená a přečtená kniha,
1 bod = 1 obrázek nebo zápis). Ukončení soutěže
– 2. 9. 2010, vyhodnocení 15. 9. 2010 v 15.00
hod. v dětském oddělení knihovny.
Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové děkuje všem svým příznivcům
a partnerům, kteří její aktivity určené dětem
v uplynulém školním roce podporovali nejrůznějšími způsoby. Byli to především: Cukrárna
Zdena, Drogerie – Rachidovi, EBS – CZECH,
Bodyguard – M. Ondra, Bredysport, Elekro –
Zemánek, Foto – Bednář, Hodinářství – Jelínek,
Koh-I-Noor – prodejna Moravská Třebová, Lékárna Hippokrates, Pekařství Nopek, Sport servis
Ježek, Suroviny Pavel Smékal, Textil – Jelínek,
T-Mobile, účetnictví V. Netolická, Zelenina
p. Hájek, Železářství p. Budig, Speciální škola –
p. V. Ošťádalová, ZUŠ – p. uč. Čadílková a žáci
dramatického oboru, dále p. H. Dirrová,
A. Hamerníková, M. Jurásková, I. Kocourková,
O. Zmeškalová aj.
Z obýváku do knihovny – www.mkmt.cz
Dnešní technika člověku umožňuje ledacos.
Jednou z vymožeností je, že své čtenářské konto
můžete ovládat na dálku, v pohodlí svého domova. Ze svého počítače lze své výpůjčky prodlužovat, rezervovat si požadované tituly, seznamovat se s právě nakoupenými knižními novinkami, vyhledávat v knihovním fondu periodika,
knihy, audiovizuální média a jiné dokumenty.
Všechny uvedené úkony se provádí na webové
stránce knihovny (www.mkmt.cz), v oddílu
katalog.
Jak si prodloužit výpůjčku?
V nabídce najít:
- Vaše čtenářské konto
- Informace o čtenáři (doplnit číslo čtenářské
průkazky a PIN, tj. datum svého narození – např.
PIN datum narození 1. 1. 1923 je 230101
- V zobrazeném čtenářském kontu označit kliknutím čtvereček a potvrdit prodloužení v nadpise
nad tabulkou
Jak vyhledávat v on-line katalogu?
- Vybrat si, v jaké části fondu chci vyhledávat
(rozbalit nabídku – ve všech dokumentech, pouze
audiovizuální média atd.)
- Zadat příjmení a jméno autora (pomocí
hypertextového odkazu lze vstoupit do rejstříku
autorů) nebo název nebo klíčové slovo (pomocí
hypertextového odkazu lze vstoupit do rejstříku
klíčových slov)
- Kliknout na Hledej
- Na počítači se zobrazí Výsledky vyhledávání.
- Vybrat jeden z výsledků a kliknout na název –
zobrazí se základní katalogizační lístek.
- Dokument je k dispozici, pokud je v tabulce
Nyní půjčeno 0, a lze jej půjčit:
Prezenčně – nelze půjčit domů, určeno ke studiu
v knihovně
Absenčně – lze půjčit domů
- Signatura = označení, které vyjadřuje umístění
dokumentu v knihovně.
– bez číselného označení = beletrie (řazeno
podle autora)
– s číselným označením = naučná literatura

(řazeno podle číselných znaků MDT)
– M = dětské oddělení
– V/VF = výměnný fond (dokumenty
v knihovnách na vesnicích)
– SK = sklad
Jak si rezervovat dokument?
- Kliknout si ve Výsledky vyhledávání na
vybraný název a zobrazit základní katalogizační
lístek
- Pokud není titul k dispozici, vybrat Rezervuj.
Nelze rezervovat titul, který k dispozici je!
- Zapsat číslo průkazu a PIN a odeslat
Jak se seznámit s novinkami?
- Kliknout Seznamy a novinky (část On-line
katalog – Zadání dotazu)
- Zadat si požadované parametry a vyhledat

Církve
Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil. 721 231 953,
e-mail. dobroslav.rousar@seznam.cz

5. neděle v měsíci 9.00. hod. – bohoslužby –
fara Českobratrské církve evangelické.
Poslední čtvrtek v měsíci 19.00 hod. –
biblická hodina v rodině.
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů
a mládeže – fara Českobratrské církve
evangelické.
Web mládeže. www. lavina.webnode.cz

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH
PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel. 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro
tyto účely pronajatou. Všechny pořádané
akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve 14.00
hodin. Biblické hodiny. vždy po bohoslužbách v 15.00 hodin s malým pohoštěním.

Římskokatolická farnost Mor. Třebová
Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel. 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail. trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce. P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.

Pořad bohoslužeb: POZOR ZMĚNA!
Po 9.00 hod. klášterní kostel
Út 18.00 hod. farní kostel
St 18.00 hod. farní kostel
Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá 18.00 hod. klášterní kostel
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne 8.00 hod. farní kostel
11.00 hod. klášterní kostel

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel. 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub
důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek v 17.00 hod. kurzy alfa na faře.
Pro zájemce, kteří se chtějí ptát na otázky
víry a probírat témata související s křesťanstvím.
Během bohoslužeb, pokud to situace vyžaduje, může být nedělní škola pro děti. Proto
jsou k těmto shromážděním srdečně zvány
celé rodiny i s malými dětmi.
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Naše exkurze v pekárně

Ve dnech 2. 6. a 14. 6. navštívily naše třídy 4.B,
5.A, 5.B Pekárnu Moravec. Děkujeme za poučnou
exkurzi, ochotu a vstřícné jednání. Bylo to velmi
zajímavé a mnoho nového jsme se dozvěděli.
„Šli jsme do pekárny, která se jmenuje Pekárna
Moravec, a tam jsem TĚ poznala!
Byla to láska na první pohled.
Celou cestu jsem šla jenom vedle TEBE, věrně
bok po boku. Nejdřív jsem TĚ sice v tom těstě
nepoznala, ale pak ses začal pomalu zotavovat.
Zesílil jsi a po zastávce v peci jsi získal úžasnou
barvu. Jak jsi jel potom na tom toboganu, byl jsi
mezi těmi ostatními prostě NEJ! Strašně jsem TĚ
chtěla políbit, ale ty jsi mě popálil, jak jsi byl
celý horký. Tak jsem počkala, až TĚ dají do
bedýnky a dala si TĚ ke svačině!. Můj milý
rohlíku, byl jsi prostě k sežrání!“

A ještě bychom Ti chtěli poděkovat a rozloučit se
s Tebou, a jestli budeme moci, určitě přijdeme
zase.“
Žáci 4.B, 5.A, 5.B ZŠ Kostelní náměstí
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Pozdrav sluníčku
Ke konci června Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
realizovala projekt nazvaný „Pozdrav
sluníčku“. Akce se zúčastnilo 50 žáků ze
ZŠ speciální a I. ZŠ ČSA. Žáci tak měli
možnost vzájemně spolupracovat při různých
činnostech.
Základní myšlenkou projektu
byla ekologická
t é m a t i k a :
„Krásná, čistá
planeta, kde se
nám lidem a zvířatům bude dobře
žít“. Děti pozdravily sluníčko plněním různých
úkolů s ekologickým podtextem, přizpůsobených věkové a mentální
úrovni. Střídaly různé aktivity: mluvené
slovo, zpěv, pohyb, výtvarné zpracování
přírody. Na závěr žáci napsali nebo namalovali dopis sluníčku o tom, co by si přáli pro
naši planetu. Dopisy pak umístili sluníčku na
jeho paprsky a symbolicky jej znázornili.
Akce byla zdařilá, žáci obdrželi krásné
odměny.
Touto cestou děkujeme městu Moravská
Třebová za finanční podporu.
Kateřina Kubínová, Zdeňka Novotná

Účast žákyň na přeboru ČR v atletickém čtyřboji

„Milá Pekárno,
chtěli bychom Ti připomenout naši návštěvu
2. června roku 2010.
Budeš, doufám, vyrábět stále tak dobré pečivo
jako dosud!! Ale to teď stranou… Teda, co
povídám, jasně že je tvoje pečivo důležité, ale
myslím si, že jsi zvědavána to, jak se nám u tebe
líbilo. Bylo to super. Nadchlo nás všechno a tím
máme na mysli pece, pohyblivé pásy, stroje,
mouka, sklad a hlavně to vynikající pečivo…

K. H. Mácha na GMT
Dne 8. června se dvě třídy vyššího gymnázia
(6. AV a 2. A) zúčastnily besedy vedené literární
historičkou Jaroslavou Janáčkovou.
Rok 2010 byl Obcí spisovatelů vyhlášen rokem
Karla Hynka Máchy, jelikož si právě letos
připomínáme 200 let od narození tohoto
významného romantika. Není proto divu, že byla
beseda věnována hlavně životu a dílu Máchy.
Paní historička připomněla jedinečnost a nadčasovost jeho tvorby a uvedla jeho vrcholné dílo
Máj v nečekaných kontextech. Kromě toho, že
jsme se dozvěděli některá (pro nás) nová fakta,
přiměla nás přednáška zamyslet se nad jazykovým a kulturním dědictvím, které představuje pro
náš národ Máchovo dílo. Pohled paní historičky
byl pro naše studenty zajímavým přínosem.
Adéla Skoupá 6.AV

Velkého úspěchu dosáhla děvčata Kateřina
Švichká a Adéla Bernreiterová ze Základní školy
praktické (ul. Nová 19) v atletickém čtyřboji (60
m, skok do dálky, hod míčkem na dálku a 800
m). Po nominačních závodech ze školního kola se
kvalifikovala na okresní kolo v Litomyšli. Zde
vyhrála soutěž děvčat Katka a Adéla skončila
těsně za ní na druhém místě. Poté se zúčastnily
obě úspěšné reprezentantky naší školy krajského
kola v Ústí nad Orlicí. Opět se dostavil velký
úspěch! Katka se stala krajskou přebornicí
a Adéla skončila tentokrát na „bronzovém“ stu-

pínku. Pro obě tento skvělý výsledek znamenal
postup na přebor ČR ve Valašské Meziříčí.
Reprezentovaly zde nejen naši, v letošním roce
tolik úspěšnou školu na různých úrovních
soutěží, ať již sportovních či kulturních, ale i náš
Pardubický kraj a v neposlední řadě samozřejmě
město Moravskou Třebovou. Tady se již sešla
velice těžká konkurence! Obě naše žákyně ale
neprodaly „kůži“ zadarmo a v konečném pořadí
jednotlivkyň (celkem 42 závodnic) jim patří
22. místo (Katka Švichká) a 32. místo (Adéla
Bernreiterová).
Mgr. Miroslav Muselík
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Fotbalové prázdniny slaví desáté narozeniny
Letos je tomu právě 10 let, kdy se zrodila
myšlenka založit týdenní fotbalové prázdniny
(termín červenec). Ani ve snu mě a pana
Mgr. Martina Komoně, jakožto zakladatele,
tenkrát nenapadlo, že se vytvoří každoročně
úspěšná akce pro chlapce (většinou registrované
fotbalisty), která plní i svůj cíl, resp. poslání –
totiž zabavit a obohatit o zážitky každého, kdo se
na fotbalové prázdniny přihlásí. Během týdne
účastníci naváží mezi sebou nové kamarádské
vztahy, vyzkouší si svoji dovednosti při různých

účastníci) a dále dva zkušení trenéři Pavel
Vykydal a Václav Štrajt.
Program letošních fotbalových prázdnin byl opět,
jako je tomu každým rokem,velice pestrý a zajímavý. S velkým zájmem se u chlapců setkala
prohlídka letiště ve Starém Městě a tamního nově
zbudovaného víceúčelového hřiště s minigolfem.
Celodenní výlet do ZOO v Olomouci a projížďka
v tamním areálu vláčkem byla podle slov účastníků „super“! Po tomto zážitku přišlo velice vhod
i osvěžení v olomouckém aquaparku. V týdenním

činnostech. V neposlední řadě také chceme
pomoci rodičům, protože někteří ještě nemají
dovolenou a jejich dítě by neměl kdo hlídat,
protože babičky třeba bydlí daleko od Moravské
Třebové!
Letošní již zmiňovaný jubilejní desátý ročník
proběhl v termínu od 12. do 16. července
a zúčastnilo se ho téměř 40 chlapců ve věku
6 – 14 let. Od pondělí až do pátku v době od
8.00 hod do 18.00 hod. se o „fotbalový potěr“
od vedením ředitele fotbalových prázdnin pana
Mgr. Martina Komoně starali i jeho dva synové
Jakub a Tomáš (ještě před několika lety sami

programu nechyběl tradičně náš čtyřnohý
kamarád vlčák Adam, který se svým pánem
Ladislavem Kojnokem předvedl, že za uplynulý
rok nic ze svého umění nezapomněl (zadržení
pachatele, povely na místě, za pochodu i v běhu,
zdolávání překážek). Odměnou za jeho úžasný
výkon mu bylo 10 vonných buřtů (10. výročí
fotbalových prázdnin). Nechyběli ani strážníci
MP (F. Juriš) a tradiční dopoledne s atletikou,
jakožto i ukázka modelů závodních autíček (J. P.
a M. Schillerovi). Přivítali jsme mezi sebou
i Pavla Legáta vícemistra Evropy a reprezentanta
ČR v jízdě na koloběžce, lukostřelce L. Hole-

šovského, navštívili jsme i naše místní hasiče,
kteří nás seznámili s vybavením jejich požární
zbrojnice a špičkovou technikou, určenou pro
různé druhy zásahu. Zajímavá byla ukázka
a seznámení s pravidly golfu (odpaly) v podání
ing. Jana Šimona a jízda na motokárách na
dopravním hřišti (L. Jokeš). Své schopnosti si
všichni včetně trenérů mohli během týdne
vyzkoušet při hraní stolního tenisu, tenisu,
košíkové, nohejbale, softbalu, kopané, florbalu,
vybíjené, bowlingu a squashi. Vzhledem k tropickému počasí, které panovalo po celý týden,
byla vítanou osvěžující vzpruhou každý den
návštěva v místním aquaparku. Závěrečný
páteční cyklovýlet byl pak skutečným vyvrcholením a tečkou za velice bohatým a zdařilým
prázdninovým týdnem. Třešničkou na pomyslném dortu bylo závěrečné hodnocení, předání
pamětních listů a drobných dárků každému
účastníkovi, které věnovaly na naši akci město
Moravská Třebová a firma Kösso. Na památku si
také každý z účastníků domů odnesl i společnou
fotografii od velice známé fotografky slečny
Petry Zápecové. Nechybělo ani závěrečné
grilování, posezení s rodiči a předání zvláštního
ocenění k významnému jubileu vzniku fotbalových prázdnin – jablečný koláč ve stylu fotbalového míče, „zakladatelům“ – Mgr. Martinu
Komoňovi a Mgr. Miroslavu Muselíkovi!
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města
Moravské Třebové za finanční podporu, díky
které nám každým rokem umožňuje realizovat
výše uvedenou a úspěšnou akci. Poděkování patří
i všem trenérům, kteří se v právě uplynulých
deseti letech o chlapce (někdy i dívky) starali
a věnovali dobré myšlence svůj drahocenný čas!
Velké ocenění zaslouží všichni naši vzácní hosté,
kteří mezi nás za těch deset let přišli, aby se s námi podělili o své úspěchy a plány ve svém sportu
a osobním životě a besedovali i o svých plánech
do budoucna. Poděkování zaslouží i všichni ti,
kteří nám za uplynulé desetiletí umožnili vstup na
různá sportoviště (majitelé a správci zařízení).
Závěrem chci popřát fotbalovým prázdninám do
dalšího desetiletí, aby o ně byl stále takový zájem
jako byl doposud!
Mgr. Miroslav Muselík – spoluorganizátor akce

Festival fotbalového srdce – QANTOCUP 2010
Motto: VYHRÁT QANTOCUP, to je jako
zdolat MOUNT EVEREST !!! (největší –
nejnáročnější – nejlepší – nej, nej, nej).
Po dvoudenních bojích ve dnech 26. – 27. června
skončil v neděli v 19.30 vyhlášením konečných
výsledků 12. ročník největšího turnaje v malé
kopané v ČR FFS-Qantocup 2010, který se
poprvé hrál jako „Otevřené mezinárodní
mistrovství Čech, Moravy a Slovenska“.
Sportovní i společenský význam akce svou
osobní účastí potvrdili předseda ČSTV Pavel
Kořan, hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek a nově zvolení poslanci Parlamentu ČR
z regionu Květa Končická, Václav Neubauer
a Jaroslav Martinů.
V Moravské Třebové, Městečku Trnávce a Třebářově se ve 29 skupinách mužů a 2 skupinách
žen utkalo celkem 157 družstev z celé ČR a SR.
Ze Slovenska se zúčastnilo 14 družstev mužů
včetně loni bronzového Uragánu Iľava, v soutěži
žen se premiérově představil mistr SR Slovan
Bratislava. Historicky se zúčastnilo poprvé
družstvo z Polska – FC Dzielnica Opole.
Sobotní program žen v podání účastnických
družstev přinesl kvalitní i krásnou fotbalovou
podívanou. V týmu favorita ženského turnaje
a loňského vítěze Chemcomexu Praha se
představila tradiční účastnice turnaje a nejlepší

fotbalistka ČR za rok 2009 Petra Divišová.
V závěrečných semifinálových bojích se utkala
družstva Chemcomexu Praha, A+B týmy Hradce

Králové a Rumové Víly Praha, na kterých
ztroskotal ve čtvrtfinále mistr Slovenska ŠK
– pokračování na straně 15 –
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Setkání sportovních střelců – KSR nadchnul účastníky
O víkendu zasvěcenému plně fotbalu (Qanto
Cup) se uskutečnila v Moravské Třebové další
podnětná sportovní akce. První ročník akce KSR
Cup v názvu skrýval vzpomínku na ty, kteří v minulosti cosi znamenali v branném sportu a střelbě
v republice, regionu či městě, nebo se výrazně
podíleli na manažerské činnosti v Moravské Třebové. Anagram KSR každý účastník dešifroval
jednoznačně: Knápek – Sekanina – Rozhold, tři
osobnosti, které již mezi námi nejsou.
Moravskotřebovská
střelnice přivítala
poslední červnový
víkend nositele titulu
Mistr republiky. Za
všechny připomeňme
zúčastněné Jitku Hlouškovou – Bártovou či sourozence Milenu a Ladislava (ml.) Knápkovi. Další aktéři zajímavé
a podnětné akce kromě titulů šampiónů ČR se
mohli pochlubit v minulosti reprezentačním dresem a četnými úspěchy v mezinárodních kláních.
Přítomna byla stovka osob, z toho počtu sedmdesát sedm závodníků bývalých branných závodů
DZBZ a SZBZ (nyní letní a zimní biatlon). Nechyběli ani mistři jiných sportů. Na Střelnici se
nekonalo toto vzpomínkové setkání mistrů náhodou. Uctilo památku všech těch, kteří nemohli
přijít.
K – připomenulo Ladislava Knápka, člověka,
který byl vším – organizátorem, běžcem, trenérem, rozhodčím, hlavně však spolehlivou osobností. V 50. letech zakládal organizaci Svazarmu
v Třebařově, aby tu v příštích letech vygeneroval
širokou základnu závodníků. V této záslužné práci pokračoval po přestěhování do Moravské Třebové; s lidmi, kteří z mládeže dospěli a byli posléze nejlepší v Brněnském kraji a coby Východočeši byli ještě lepší. V letech 1954 – 1994
v podstatě pokaždé někdo z jeho svěřenců byl
účastníkem domácích šampionátů a dovezl některou z medailí. Iniciála S připomínala neúnavného
Antonína Sekaninu, s nímž jsme se v posledních
10 letech střetávali jako organizátorem v každém
závodě Dětřichovského memoriálu. Písmeno R
dosvědčovalo nedávné úspěchy sportovního střelce Oldřicha Rozholda.
Všichni přítomní (věkové rozpětí dosáhlo až 80
let) ocenili svorně přátelskou a bezprostřední
atmosféru, která na Střelnici panovala. Ti, kteří
přijeli z větší dálky (Praha, Olomouc, Blansko,
Hradec Králové, Chotěboř, Liberec, Lanškroun,
Uherské Hradiště, Vrbno pod Pradědem) se s obdivem pokochali pohledem shůry na vzkvétající
město. Třebovští brali svou účast jako samozřejmou povinnost.
Prvý ročník akce byl mj. naplněn i střeleckou
– pokračování článku Festival fotbalových srdcí
– QANTOCUP 2010 ze str. 14 –

Slovan Bratislava. V konečném finálovém souboji překvapivě podlehl Chemcomex Praha kolektivnímu výkonu juniorek z Hradce Králové
1:2. Východočeský triumf podtrhly ziskem 3. místa hráčky Hradce Králové A v souboji s Rumovými Vílami Praha 2:0.
Semifinále ženy: Rumové Víly Praha – Chemcomex Praha 0:1, Hradec Králové A – Hradec
Králové B 0:1. O 3. místo: Rumové Víly Praha –
Hradec Králové A 0:2.
Finále:
Hradec Králové B – Chemcomex Praha 2:1
V sobotních a nedělních postupových skupinách
a vyřazovacích bojích turnaje mužů ztroskotala
na kvalitách svých soupeřů řada úspěšných
družstev z minulých ročníků včetně 11 účastníků
ze SR. Z početného zastoupení města Hlinska
(6 týmů) se do závěrečné šestnáctky vešla 3 družstva (Real, Orel, Srníčko), která ve vzájemném
bratrovražedném boji vygenerovala jednoho z finalistů. V konečných vyřazovacích bojích se mezi semifinálovou čtyřku nepodařilo postoupit

soutěží v kategorií dětí a dospělých. V tom směru
je zapotřebí vyzvednout výkon manželů Češkových – Láďa sice nevyhrál jako loni (nástřelem
50 bodů z 50 možných), zato uspěl ve střeleckém
souboji. Zlatka byla „jen“ třetí. Nejvíce se dařilo
rozvětvené rodině Sekaninových. Jako by to bylo
dědičné. Mezi dětmi nejlépe střílel Vojta Hofman,
těm nejmenším se zalíbila střelba na balónky.
Urputný boj čekal na dospělé, u nichž rozhodoval
i časový limit, tedy rychlost střelby ve střeleckém
souboji. Přihlížející dávali permanentně najevo
své sympatie střelcům hlasem i potleskem. Vítězové obdrželi diplomy, medaile i „putovní“ nanukové poháry. Kdo vyhrál, nebylo až tak důležité,
radoval se v podstatě každý, kdo někoho přestřílel. Zvítězila dobrá pohoda a přátelská atmosféra.
Vše zorganizovala Helena Šenkýřová (Urbaníková), kdysi osminásobná účastnice MR, na nichž
získala v minulosti pět medailí. Po pěti hodinách
bylo zřejmé, že „setkání mistrů“ se všem líbilo
a účastníci si akci jako 2. ročník KSR Cupu za
rok chtějí zopakovat a pokračovat v nové tradici.
Z výsledků:
Střelba na terče
Muži do 40 let – 1. Gruncl Stanislav, 2. Kustýř
Jan, 3. Hanisch Tomáš
Ženy do 40 let – 1. Obrová Jiřina, Eyerová
Kateřina, 3. Cvrkalová Barbora
Ženy nad 40 let – 1. Hrušková Ilona, 2. Svobodová Ivana, 3. Češková Zlata
Střelecký souboj
Muži – 1. Kumstýř Jan, 2. Hanisch Tomáš,
3. Gruncl Stanislav
Ženy – 1. Dušátková Eva, 2. Roučková Miluše,
3. Sekaninová Ivana
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Tréninkový kamp hokejistů
Na úvod prázdnin v týdnu od 5. do 9. července
proběhl tzv. suchý kemp/tábor hokejistů, kdy se
hráči elévů a přípravek scházeli na hřišti, aby
zkoušeli nezlenivět. Naplňovali tak rozličnou
sportovní aktivitou v praxi základní heslo „Kudy
z nudy“.

Je dlužno podotknout, že aktéry to náramně
bavilo. Vyzkoušeli, co dosud nezvládají, vyřádili
se při florbalu, pořádně rozhýbali svá těla při
gymnastických disciplínách, v soutěžích atletických poměřili své síly (rychlost, odraz, postřeh
aj.). Testovali sílu kolektivu a jeho soudržnost při
aktivním spolupůsobení všech svých trenérů.
Konečný verdikt: všeobecná spokojenost.
Na závěr prázdnin (23. – 27. 8.) se uskuteční druhý, následný tábor, který už bude probíhat přímo
na ledě. Pravděpodobná destinace: Boskovice.
Je zřejmé, že hokejisté před novou sezonou nechtějí nechat nic náhodě. Loňské dobré výsledky
mnohých týmů je nutné potvrdit hned od začátku,
kdy by se mělo hrát už v nové, dostavěné zimní
hale.

Czech Cycling Tour 2010 – zvítězil König
Při vzpomínce na někdejší Závod míru a vědomí
neexistence pořádného víceetapového cyklistického závodu v ČR byla oživena myšlenka
uspořádat kvalitní podnik. V době vrcholící Tour
de France se na střední Moravu sjela silná konkurence 20 týmů z 9 evropských zemí, doplněná
o výběry jednotlivých krajů a cyklokrosaře.
Czech Tour ve svém 1. ročníku měla formát
čtyřetapového závodu. Centrem byla Olomouc,
destinací náročných etap Morava, kulisou spousta
diváků a nesnesitelná vedra. To vše 14 dní po
mistrovství ČR.
Na úvod se uskutečnil v centru hanácké metropole Prolog na 3,7 km. Do něho s číslem 95
odstartoval i jeden z největších talentů současné
čs. cyklistiky Leopold Konig ml., který má podle
expertů před sebou skvělou budoucnost. Tentokrát na velmi technické trati nestačil na jiného
týmům s renomovanými špičkovými fotbalisty.
Do konečného semifinále se z favoritů podařilo
postoupit pouze dvojnásobnému vítězi Qantocupu z Hané Jiřině Prostějov, který až na penalty
podlehl Srníčku Hlinsko. Další tradiční účastník
Team Kostohryz podlehl v posledním postupovém kole loňskému nováčkovi ze severních
Čech Gamblers Most. Ve finalovém utkání, kde
se také hrálo poprvé o titul „Mezinárodního
mistra Čech, Moravy a Slovenska v malém
fotbale“ prokázali hráči Gamblers Most proti
soupeři z Hlinska větší vůli, fyzickou odolnost
a zaslouženě, po absolvování celkem 13 turnajových utkání ve svém druhém startu na
největším turnaji v malém fotbale v ČR, zvítězili.
Semifinále muži: Team Kostohryz – Gamblers
Most 0:1, Jiřina Prostějov – Srníčko Hlinsko 0:1
(pen. 5:6). O 3. místo: Jiřina Prostějov – Team
Kostohryz 1:0 (pen. 2:1).
Finále:
Gamblers Most – Srníčko Hlinsko
2:1
AŤ ŽIJE FESTIVAL FOTBALOVÉHO
SRDCE - QANTOCUP 2011 (25. – 26. června)
Zdeněk Cikrdle, red. upraveno

stájového kolegu, specialistu Schulzeho, z PKS
Whirlpool Hradec Králové.
Vše si ovšem vynahradil v 2. etapě (149 km) přes
kopečky na Hané s cílem v Prostějově, kde se
jely ještě 3 okruhy městem. „Cyklistika se
dostala blíže k divákům, všude nám fandili,
závodilo se, únik střídal únik“. Rozhodující byl
ten poslední městský, když se Leoš utrhl a získal
47 sekundový, rozhodující náskok. To jej obléklo
do žlutého a už nebylo co řešit. Nejlepší čs.
cyklistická stáj se měla postarat, aby v něm
vydržel do samotného závěru.

Třetí etapa zavedla cyklistiky do náročného
prostředí Jeseníků (193 km). Pole se v kopcích
a 7 horských prémiích roztrhalo, aby se před
cílem v Uničově sjelo dohromady a dalo
cizincům pocítit radost z úspěchu.
Závěr Czech Tour viděla opět Olomouc (145
km). „Věřím ve svou sílu a podporu svého týmu,“
prohlásil při startu König. Jak řekl, tak se stalo.
Stal se historicky první vítězem Czech Cycling
Tour, úspěšného podniku, který má možnosti
dalšího kvalitativního růstu. König po úspěchu na
MČR prokázal svůj talent a vzkazuje fandům
a rodákům z Moravské Třebové: „Na domácím
poli je to určitě můj největší úspěch. Konkurence
byla velmi slušná a závod hodně těžký. Jediná
škoda je, že zatím není zapsaný v mezinárodním
kalendáři, ale vítězství je po tak náročných dnech
hodně cenné.“
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Fotbalový los
Do nové sezony 2010/2011 vstoupí opět
zhruba desítka moravskotřebovských
týmů, některé v jiných rolích než dosud.
Nejtěžší úkol bude mít „áčko“, jehož
povinností je návrat do krajského přeboru.
Odpovědnost za tým přebírají nově trenér
Kučerňák a asistent Šatník. V 1.A třídě Je
14 účastníků. Rozhodně Třebovští mají
jedinečnou šanci na okamžitý návrat do
vyšší soutěže, což je pro mladý tým
jednoznačný cíl. Stejné ambice, postup do
vyšší 1.B třídy, má rezerva koučovaná
duem Kudyn – Musil. „Céčko“ nakonec
zůstalo zachováno, v malé konkurenci,
může jen mile překvapit. V dorosteneckých kategoriích dochází k výraznějším
personálním obměnám, rozhodně to žádný
z obou týmů nebude mít jednoduché.
Naplnění představ je už v kompetenci
trenéra Komoně a vedoucího týmů Elfmarka. Žáci díky hlubší reorganizaci se
nakonec po roce vrátili ( i z druhého místa)
zpět do KP a měli by zde hrát pod vedením
Vykydala st., Švandy ml. a Štaffy. Za loni
úspěšnou přípravku i nadále odpovídají
V. Štrajt, Š. Štrajt a nově Lubomír Dostál.
Rozlosování
Dospělí
1.A třída
7. 8. Heřmanův Městec – SKP MT A
14. 8. MT A – Dolní Újezd
21. 8. Cerekvice – MT A
28. 8. MT A – Přelouč
Okresní přebor – začíná se 2. kolem
14. 8. Jevíčko – MT B
22. 8. MT B – Litomyšl B
28. 8. Janov – MT B
III.třída
4. 8. MT C – Boršov
21. 8. Opatovec – MT C
28. 8. Koclířov – MT C

Moravskotřebovský cyklomaraton 2010
Vedro zvládlo více než 160 cyklistů * Na
startu také čs. reprezentanti MTB * Hlavní
ceny a úspěchy posbírali přespolní *
Domácí se neztratili * Tradice naplněna

Tato velká cyklistická show se uskutečnila
v sobotu 17. 7. už pošesté jako pátý díl
celoročního seriálu Cykloman. Na tratích
50 a 80 km se závod jel pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje a starosty města.
Trať rozhodně nebyla snadnou záležitostí.
Převýšení jednotlivých tras dalo zabrat
pořádně i trénovaným cyklistům (964 m –
krátká 50km, 1723 m – delší 80km). Náročné
sjezdy, permanentní riziko defektů a stěží
snesitelné dusno vše jen násobilo. Přesto
uchazečů o konečný triumf bylo hned několik.
Ti, kteří si v loňském roce osahali trať a mínili
překvapit, další nováčci z celé republiky,
jejichž faktická výkonnost byla ostatním
skryta. „Doufáme, že se všem bude závod líbit
a přejeme vám krásné sportovní zážitky,“
popřál závodníkům při startu starosta města
Ošťádal, který rovněž garantoval zdar akce.
Ve startovním poli byli loňští úspěšní aktéři,
kteří měli trať pod kontrolou. Připočítáme-li
ozdoby v podobě čs. MTB reprezentantů
Martina Horáka a Ilony Bublové, nebylo co

Sport v srpnu

Dorost starší, mladší – krajský přebor
14. 8. Svitavy – MT D st., D ml.
21. 8. MT D st., D ml. – Ústí n/O
25. 8. MT D st.,D ml. – Hlinsko
28. 8. AFK Chrudim B – MT D st., D ml.
Žáci starší, mladší – krajský přebor
21. 8. Letohrad – MT Ž st., Ž ml.
25. 8. Hlinsko – MT Ž st., Ž ml.
28. 8. MT Ž st., Ž ml. – Přelouč
Sekretář oddílu Lubomír Krenar na náš
zvídavý dotaz, jak SKP zatraktivní pobyt
divákům na stadionu, odpověděl: „Mnohým. Pokračující modernizací stadionu,
zkulturněním, aby návštěvníci cítili domácí
prostředí a přivedli i své rodinné příslušníky. Předpokládáme rovněž, že u fanoušků
se projeví příznivé naladění z MS a na
fotbal jich bude chodit mnohem více. Relevantní pak bude předváděná hra, poraženecké nálady si nepřipouštíme...“.

SRPEN 2010

Fotbal
14. 8. 10.00
C muži – Boršov
15. 8. 17.00
A muži – Dolní Újezd
21. 8. 10.00
Dorost st., ml. – Ústí n/O.
22. 8. 17.00
B muži – Litomyšl B
25. 8. 10.00
Dorost st., ml. – Hlinsko
28. 8. 10.00
Žáci st., ml. – Přelouč
28. 8. 17.00
A muži – Přelouč
Cyklistika
celoroční seriál Cykloman 2010 pokračuje
dvěma dalšími závody;
7. 8. XII. Ročník Moravskotřebovského
papeermana – triatlonový sprint na tratích 200
plavání, 20 km na kole a 3 km běh. Pořádá Petr
Štěpař, tel. 603 512 714.
14. 8. Powerman – duatlon – běh – 2,7 km*
jízda na kole/cross – 20 km * běh – 300 m
Pořádají: Leoš Honzírek, tel. 737 751 053;
Roman Richter, tel. 603 893 781
Bližší informace na www.cykloman.cz
Koloběžky
14. – 15. 8. Rollo liga – Moravská Třebová –
další díl české koloběžkové ligy, která se koná
pod patronací hejtmana Pardubického kraje
a starosty města Moravská Třebová.
Tenis
tenisový výbor sděluje zájemcům z řad mládeže,
že přístup v průběhu letních prázdnin na
tenisové kurty bude zcela zdarma. Dále
pokračuje tenisová školička.

řešit. Oni rozhodli o průběhu a vývoji
maratónu, kdo bude v cíli nejlepší. Biker
Horák rezolutně a rozhodně nasadil tempo,
jímž nad ostatními během pouhých 6 km
získal bezpečný dvouminutový náskok. Ten
v dalších kilometrech příkře zvyšoval až na
konečných více než 10 minut.
Přes znalost terénu se mnohým nevyhnuly potíže. Množily se rovněž defekty, loňský cykloman Kadidlo si vyzkoušel podobnou ztrátu už
4 km po startu. Zalepil a heroickým výkonem
se dotáhl až na místo, které mu dle jeho slov
nevadí. Naštěstí se i drsnější pády obešly bez
zranění, takže v cíli zavládla spokojenost, ať
cyklistů nebo desítek dobrovolných pořadatelů. Deset startujících do cíle sice nedojelo, ale
atmosféra i přesto byla senzační.
Tradice se naplnila a nejlepší bikeři si rozdali
ceny. Z domácích cyklomaňáckých jezdců se
dařilo např. Pocsaiovi, Doleželovi, Schneiderové, Němčíkovi, Rotterovi... „Bylo to dost
kruté, ale nakonec se to muselo vydržet,“
komentovala Schneiderová. „Byl jsem nemocný, vyzkoušel jsem to, zradilo kolo, tak jsem po
pádu odstoupil,“ zklamán dodal Orálek.
„Lesem to šlo, ale v otevřeném prostoru to
byla pořádná výheň. Kdoví, jaké by to bylo
v dešti,“ přisadil si vítěz M3 Orner ze Zlína.
„Myslím, že akce proběhla na úrovni sportovní
i společenské, za což patří poděkování účastníkům i desítkám dobrovolných spolupracovníků,“ doplnil organizátor Brettschneider.

Čtvrté kolo
České Rolloligy 2010
14. a 15. srpna
Účast: Členové Českého svazu koloběhu, příchozí koloběžkáři. Závodí se podle Soutěžního
řádu pro sezónu 2010 a Pravidel Koloběhu.
Přihlášky a startovné: Písemné, jmenovité
přihlášky s uvedením Klubu, kategorií, roku
narození a adresy nebo telefonu. Nejpozději do
4. 8. 2010 na adresu: legat234@seznam.cz
Startovné za každý individuální závod 120 Kč platba v hotovosti při prezenci.
Při pozdějším přihlášení či na místě je pak
startovné o 20 Kč vyšší. Startovné platí pouze
muži, ženy, veteráni, veteránky. Po oba dny je
jako hlavní závod vypsán v absolutní kategorii
muži / ženy bez věkové rozlišení.
Kategorie pro bodování do Rollo ligy 2010:
10 let - 1996 – žáci, žákyně
1995 - 1990 – junioři, juniorky
1991 - 1966 – muži, ženy
1965 a starší – veteráni, veteránky
Časový rozpis + trať a místo závodu
Sobota 14. 8. 2010 Dlouhý závod na cca 25 km:
15.15 – 15.45 – Prezence a výdej čísel
16.00 – Start závodu
18.00 – oficiální vyhlášení výsledků
Trasa závodu 25 km:
Start u PP&T Linhartice – Městečko Trnávka –
Přední Arnoštov – Dlouhá Loučka – Moravská
Třebová (Hamperk)
Neděle 15. 8. 2010 Kritérium 4x2,5 km (10 km):
9.15 – 9.45 – Prezence a výdej čísel
10.00 – Start závodu
11.20 – oficiální vyhlášení výsledků
Trasa závodu:
Okruh 2,5 km v obci Borušov u Moravské Třebové
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