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VII. ročník

Nové projekty mají přilákat
turisty do města
Zastupitelé města dali zelenou dalším projektům na rozvoj cestovního ruchu a infrastruktury města. Uvolní milion dvě stě tisíc
z rozpočtové rezervy na ekonomický a technický rozvoj města v rámci rozpočtu na rok

2009 na přípravu
dokumentace pro
stavební povolení
a přípravu dotační
žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod. Finance jsou určeny na
projekty „Naučná
stezka od renesance
k b a ro k u “ a n a
„Muzeum hornictví - závod Hřebeč.“
„Předmětem projektu „Naučná stezka od
renesance k baroku“ je dokončení obnovy
zámeckého komplexu, zpřístupnění velké
Křížové cesty, která byla plánovaná už našimi
předky, restaurování sousoší Kalvárie,
renovace parku na Křížovém vrchu, renovace
cesty na hřbitov a renovace Lapidária na
hřbitově,“ informuje místostarosta města
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Václav Mačát a dodal: „Bude završena obnova
zámeckého komplexu s cílem propojení centra
města s podzámčím, případně i s budoucím
městským parkem na Knížecí louce. Křížová
cesta bude začínat ve farním kostele a končit
na Kalvárii.“
Projekt zahrnuje také renovaci nevhodné
přístupové cesty od „Schodů mrtvých pro
živé“ až po vstup do Lapidária přes hřbitov,
zpřístupnění Lapidária, restaurování kamenných náhrobků Lapidária, které mají velkou

bude navazovat na Hřebečské důlní stezky
a naučnou stezku Lesů ČR. Prostřednictvím
úzkokolejky se v budoucnu stezky propojí
s Průmyslovým muzeem v Mladějově,“ řekl
Václav Mačát.
Přímé realizační výdaje projektu se předpokládají ve výši cca 7,8 mil. Kč. Reálná předpokládaná výše dotace se odhaduje na 85%.
Celková předpokládaná spoluúčast města by
neměla přesáhnout částku 1,2 mil. Kč.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

historickou hodnotu. Přímé realizační výdaje
projektu se předpokládají ve výši cca 28 mil.
Kč. Předpokládaná výše dotace je dle
konzultací se zpracovatelem dotačních žádostí
max. 92,5 % přímých realizačních výdajů
tj. uznatelných nákladů. Reálná předpokládaná
výše dotace se odhaduje na 85%. Celková
předpokládaná spoluúčast města by neměla
přesáhnout částku 5 mil. Kč.
Druhý projekt třebovských se zabývá vytvořením muzea hornictví na Hřebči v areálu
bývalého dolu Hřebeč. „Součástí projektu
je vytvoření prohlídkové trasy a expozice
v Jihlavské štole dlouhé 150 metrů, s ukázkami
ražby důlních děl, důlní mechanizace a prostorem jízdy důlních osobních vlaků. Myslí se
i na parkoviště a přestavbu budovy vrátnice na
provozní prostory a sociální zařízení. Muzeum

Místostarosta města Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení
na místo strážníka Městské policie
Moravská Třebová
Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky jsou
k dispozici:
- na www.moravskatrebova.cz,
na úřední desce městského úřadu,
- na občanském informačním centru
městského úřadu,
- u personalistky městského úřadu,
tel.č.: 461353027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup říjen 2009, případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně
všech náležitostí a příloh je středa 9. 9.
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Z jednání zastupitelstva
města dne 10. 8. 2009
Zastupitelstvo města schválilo:
- Uvolnění částky 700 tis. Kč z vyčleněné
rozpočtové rezervy na přípravu dokumentace pro
stavební povolení a přípravu dotační žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu na projekt s pracovním názvem
„Naučná stezka od renesance k baroku“ (Renovace
zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém
vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie
v Moravské Třebové ).
- Uvolnění částky 500 tis. Kč z rozpočtové rezervy
na přípravu dokumentace pro stavební povolení
a přípravu dotační žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast
podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt
s pracovním názvem Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - MUZEUM HORNICTVÍ - ZÁVOD HŘEBEČ.
- Uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku na výběr
organizátora veřejné zakázky Město Moravská
Třebová – Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova
a modernizace ČOV firmou RTS, a.s., Lazaretní 13,
615 00 Brno.
- Poskytnutí investiční dotace občanskému
sdružení Smíření – hospicové sdružení pro
Pardubický kraj se sídlem Palackého 191, 537 01
Chrudim 3 ve výši 100.000,- Kč na dostavbu
hospice Chrudim.
Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas:
- Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny
v katastrálním území Boršov
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- Předloženou informaci o přípravě projektu
s názvem Textilní muzeum.
- Záměr podání žádosti města Moravská Třebová
o podporu na realizaci projektu Vzdělávání v eGon
centru města Moravská Třebová..
- Záměr podání žádosti města Moravská Třebová
o podporu na realizaci projektu Technologické
centrum a elektronická spisová služba na území
města Moravská Třebová jako obce s rozšířenou
působností.
Zastupitelstvo města odkládá:
Projednání tisku č. 3 Alternativy dalšího využití
bývalého dětského oddělení nemocnice.

Rozvojové dokumenty
MěÚ Moravská Třebová
S cílem neustále zkvalitňovat svoji práci a kvalitu
poskytovaných služeb zpracovalo vedení městského
úřadu čtyři důležité rozvojové dokumenty pro další
činnost městského úřadu. Dokumenty byly následně
schváleny radou města.
1) Poslání a vize Městského úřadu Moravská
Třebová
Charakterizuje poslání městského úřadu a především
stanovuje vizi, jakým úřadem chceme být.
2) Politika bezpečnosti informací Městského
úřadu Moravská Třebová
Definuje základní strategii a zásady týkající se
bezpečnosti městského úřadu. Určuje základní bezpečnostní pravidla pro provoz, používání a údržbu
informací a informačních prostředků s cílem zajistit
požadovanou úroveň ochrany informací v souladu
s jejich významem.
3) Strategické cíle Městského úřadu Moravská
Třebová na období 2009 – 2015
Rozpracovává vizi městského úřadu a určuje, jakým
způsobem stanovené vize dosáhneme. Na základě
strategických cílů budou uloženy konkrétní úkoly
konkrétním zaměstnancům s konkrétními termíny,
které by měly zabezpečit jejich průběžné plnění.
Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na portále
města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz
ve složce Radnice/Dokumenty. Dokumenty budou
průběžně vyhodnocovány a aktualizovány. Rádi
přivítáme jakékoliv připomínky a náměty, které lze
zasílat na e-mailovou adresu tajemníka městského
úřadu szemanek@mtrebova.cz.
Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Mor. Třebová
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Web pro otevřenost veřejné správy vyhlašuje
7. ročník soutěže o tituly OTEVŘENO x ZAVŘENO
Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti
úřadů vůči veřejnosti v České republice za období
září 2008 – září 2009. Nominujte i vy své
kandidáty/kandidátky do kategorií „Otevřeno“ nebo
„Zavřeno“. Hodnotí se především kvalita poskytování informací občanům, zneužívání nebo
naopak dobré příklady využívání radničních periodik
a aktivní zveřejňování informací. Nominace jsou
přijímány do 10. 9. 2009.
Koho nominovat?
Nominovat lze všechny úřady státní a veřejné správy
v České republice
Jak nominovat?
Pro nominaci využijte formulář, který je ke stažení
na stránkách soutěže www.otevrete.cz.
V nominaci uveďte označení úřadu (název, případně
i jméno konkrétního úředníka/úřednice), stručný
popis činu, za který úřad nominujete, přiložte
případnou dokumentaci k věci a kontakt na
navrhovatele (e-mail, telefon) a případně další
kontakt, na kterém je možné čin ověřit. Jména
navrhovatelů uchováme v tajnosti.
Nominaci označte dle vlastního názoru jednou
z těchto oblastí:
- web úřadu (problémy či klady na internetové
stránce úřadu)
- přístup k informacím (například vyřízení žádosti
o informace, zveřejňování informací o jednání a hlasování zastupitelstva, rady, ministerstva)
- svoboda projevu (nevyváženost v radničním
periodiku, zastrašování oponentů či novinářů,
využití veřejných peněz k propagaci vedoucích
politiků)

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří využili možnosti
rozdělit si platbu poplatku za komunální odpad
na dvě splátky, že 2. polovina poplatku je
splatná do 30. 9. 2009.
Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Zkuste to i Vy jinak
Evropský týden mobility 16. - 22. 9. 2009
I letos se moravskotřebovští zapojí do Evropského
týdne mobility, který se koná v celé Evropě.
Hlavním tématem letošního roku je „Naše město –
naše klima“. Od poloviny září se občané města
mohou zapojit do různých doprovodných akcí. Pro
starší spoluobčany je připravena procházka centrem
města, která bude zaměřena na bariéry pro občany
s omezenou pohyblivostí. Pro rodiče s děti je
připravena procházka s názvem „Cesta za historií“.
V Městské knihovně si zájemci o ekologii budou
moc prohlédnout výstavu literatury s touto
tématikou. Součástí Evropského týdne mobility je
Evropský den bez aut, který letos připadá na úterý
22. září. Zapojte se i Vy do této kampaně. Zkuste
změnit své návyky a začněte s tím právě během
Evropského týdne mobility. Vyměňte auto za jízdní
kolo, jděte do práce pěšky, využijte hromadnou
přepravu osob. Zjistíte, že pravidelný pohyb
prospívá nejenom Vám a Vašemu zdraví, ale i životnímu prostředí. Objevte krásu svého města
a okolí při procházkách. Zapojte svou rodinu,
kamarády, sousedy. Zúčastněte se připravovaných
akcí.
Na plakátech vyvěšených na plakátovacích plochách
města najdete přesný program této kampaně.
Informace najdete také na webových stránkách
našeho města. Jen změna našeho chování povede ke
zlepšení našeho klimatu. Vedle kampaně zaměřené
na jednotlivé dny, se vedení město zavázalo, že
provede změny k lepšímu, které poslouží dlouhodobému rozvoji města, např. zklidňování center, pěší
zóny, cyklostezky. U nás je touto velkou změnou
zavedení příměstské autobusové dopravy, její
rozšíření a zkvalitnění. Vždyť zplodiny z osobních
automobilů jsou jedním z hlavních faktorů
znečišťování ovzduší. Program akcí na vkladném
listě.
Zdeňka Motlová, Koordinátorka Projektu Zdravé
město a Místní Agendy 21, tel. 461 353 044

- účast na rozhodování (například (ne)projednání
významných rozhodnutí s veřejností, zatajení
důležitých rozhodnutí)
Nominace zasílejte e-mailem na adresu nominace@otevrete.cz. Výsledky soutěže budou zveřejněné
při příležitosti Mezinárodního dne informací na
tiskové konferenci 29. září a na webu www.otevrete.cz.

Žáci v prvních třídách
Se začátkem školního roku usedne do lavic 1. tříd ve
třech základních školách v Moravské Třebové
celkem 106 dětí. Je to o 13 žáků méně než vloni.
Ve školním roce 2009/2010 se otevře pět prvních
tříd z toho tři v Základní škole Palackého 1351, kde
zahájí povinnou školní docházku 66 dětí. Po jedné
první třídě otevřou ředitelky Základní školy Kostelní
náměstí 21 a Základní školy Čs. armády 179.
Všem dětem přejeme hodnou paní učitelku, hodně
nových kamarádů a spoustu pěkných zážitků.
Jolana Sejbalová, vedoucí odboru školství a kultury

Pro chrudimský Hospic
sto tisíc korun
Pardubický kraj je jedním z posledních v republice,
kde schází zařízení poskytující důstojnou péči
nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou
strávit poslední týdny života doma. Minulý rok byla
za tímto účelem zahájena výstavba hospice v Chrudimi s významnou finanční podporou Pardubického
kraje. Investorem hospice je občanské družení
Smíření Chrudim. V letošním roce se ale dostalo do
svízelné situace. Od Ministerstva zdravotnictví
obdrželi sdělení, že původně přislíbená částka státní
dotace ve výši 20 mil. korun nebude pro rok 2009
poskytnuta. Hejtman Radko Martínek a radní
Miloslav Macela společně požádali starosty všech
451 obcí, aby přispěli na hospic, který bude sloužit
lidem z celého kraje.
O finančním příspěvku ve výši sto tisíc korun
rozhodli zastupitelé Moravské Třebové v pondělí
10. 8. na svém zasedání. „Vzhledem k velikosti
našeho města a dopadu finanční krize na jeho
rozpočet se vedení města domnívá, že poskytnutá
částka je adekvátní. Jsem rád, že částka byla téměř
jednomyslně schválena,“ řekl starosta města Josef
Ošťádal.
Chrudimský Hospic je zdravotnické zařízení pro
pacienty s postupujícím nevyléčitelným onemocněním s prognózou několika dnů až týdnů života,
zvláště pro ty, kteří si uvědomují blížící se závěr
života, nechtějí zemřít osamoceni a kteří nemohou
pro závažnost příznaků strávit závěr života doma.
Hospic Chrudim má v souladu s koncepcí MZ ČR
27 lůžek, z toho 23 jednolůžkových s přistýlkou
a 2 dvoulůžkové pokoje. Mimo standardní nemocniční oddělení je v hospici rozlučkový komplex
a meditační místnost, prostorné atrium, ambulantní
komplex jako zázemí pro terénní hospicovou péči.
Součástí objektu je 5 samostatných bytových
jednotek a 4 pokoje s příslušenstvím pro návštěvy
nemocných. Hospic má vlastní prádelnu, půjčovnu
pomůcek, kantýnu a zázemí pro výuku a ubytování
stážistů a dobrovolníků. Financování je vícezdrojové. V souladu se základním posláním sdružení
zlepšit podmínky pro umírající v Pardubickém kraji
bude Hospic Chrudim také informačním a postupně
organizačním centrem pro poskytování domácí
hospicové péče regionu. Zavede telefonickou 24hodinovou „linku první pomoci “ pro rodiny
umírajících, povede databázi všech institucí
poskytujících domácí ošetřovatelskou péči a všech
půjčoven pomůcek, bude mít i vlastní půjčovnu
zvláště specializované zdravotnické techniky. Všemi
způsoby se pokusí vytvořit zázemí pro možnost
strávit závěr života doma. Projekt hospice má
širokou podporu veřejnosti, o čemž svědčí fakt, že se
při sbírkách vybralo přes 11 milionů korun. Více
informací o Hospicu najdete na stránkách
www.smireni.cz.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Osud dětské nemocnice je nejasný
Budova bývalého dětského oddělení nemocnice je
ve velmi špatném stavu, který se každým měsícem,
kdy není využívána, zhoršuje. Slouží jako útočiště
bezdomovců a k řádění vandalů. O její budoucnosti
jednali zastupitelé na pondělím zastupitelstvu města
10. 8. 2009.

„Musíme co nejdříve rozhodnout, co s prázdným
objektem uděláme, dokud má nějakou hodnotu.
Jinak budeme v blízké budoucnosti jednat pouze
o hodnotě pozemku, na kterém dětské oddělení stojí
a které ho obklopují,“ sdělil místostarosta města
Václav Mačát.
Budoucnost budovy byla v minulosti několikrát
projednávána jak v radě, tak i v zastupitelstvu města.
Projekt přestavby bývalé dětské nemocnice na
kongresové centrum s bazénem a společenským
sálem nakonec nebyl zastupiteli města v červnu
schválen.
Demolici objektu se však představitelé města brání.
Nechtějí přijít ani o lukrativní pozemek. Pro využití
budovy se nabízejí různé možnosti. „Sepsali jsme
několik variant řešení. V úvahu přichází demolice
budovy a vyčištění pozemku. Nechali bychom
parcelu jako záložní rozvojové území pro občanskou
vybavenost města. V budoucnu bychom tam mohli
postavit krytý bazén nebo wellness centrum. Také
bychom mohli pozemek rozdělit a prodat parcely
zájemcům o individuální výstavbu rodinných domů.

Zájem projevili i developeři, kteří by bývalou
dětskou nemocnici přestavěli na penzion pro seniory
vyšší kategorie s pestrou nabídkou doprovodných
služeb a nadstandardním vybavením nebo adaptovali budovu na byty, případně v kombinaci s prostory pro podnikání,“ uvedl Václav Mačát. Nejméně
zajímavou možností je prodat starou budovu přes
realitní kancelář. Město by tak mohlo získat sedm až
devět milionů korun, ale ztratilo by možnost
rozhodovat o účelu využití objektu.
Navíc podle slov Václava Mačáta stále žije naděje,
že by se mohl najít investor pro stavbu kongresového centra, což by bylo pro město nejvýhodnější.
„Zájemci sice jsou, ale zatím vždy po nějaké době od
záměru odstoupili. Nechci, aby se za dva roky začalo
zase spekulovat o projektu kongresového centra. Ten
objekt chátrá a je nutné situaci řešit,“ dodal starosta
Josef Ošťádal.
Rada města na svém jednání dne 3. 8. 2009
doporučila zastupitelům schválit využití nemovitosti
na penzion pro seniory s bazénem nebo objekt
zbourat a vyčistit pozemky pro založení rozvojového
území pro občanskou vybavenost.
Zastupitelé se nakonec dohodli, že si vyžádají od
jednotlivých firem studii a prezentaci využití budovy
a okolních pozemků. Podle starosty Josefa Ošťádala
potom budou o záměru znovu diskutovat.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Pod modrou oblohou
Po velmi úspěšných minulých ročnících vyhlašuje
Základní škola – Palackého ul. ve spolupráci
s firmami OR-CZ a Microsoft a za podpory vedení
našeho města již 5. ročník mezinárodní výtvarné
soutěže na počítačích „POD MODROU OBLOHOU“ na téma „Naše modrá planeta“. Záštitu
nad soutěží převzal hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínek. Přicházíme s novou webovou
adresou www.podmodrouoblohou.cz, odkaz na
soutěž je možno nalézt i na stránkách města
www.mtrebova.cz nebo přímo na stránkách školy
www.2zsmtrebova.cz pod logem soutěže.

Desetitisící návštěvník na moravskotřebovském zámku
Od zahájení letošní turistické sezony navštívilo
expozice moravskotřebovského zámku, Středověkou
mučírnu, Alchymistickou laboratoř Mistra Bonaciny
a zcela novou expozici Poklady Moravské Třebové
již deset tisíc návštěvníků. Tím jubilejním
desetitisícím se stala v pátek 7. srpna 2009 rodina
Jirouškova z Brandýsa nad Orlicí. „Z ocenění máme
velkou radost. Je to nádherné, vůbec jsme to
nečekali. Po památkách jezdíme už dlouho, ale ještě
nikde jsme neměli takové štěstí,“ říká Aleš Jiroušek.
„Tip na Moravskou Třebovou a zámek jsme získali
v Pernštejně, kde měli na Vaše město zajímavý leták.
Tak jsme si řekli, že k Vám zajedeme. Sestru Elišku
nejvíce zaujala expozice Středověké mučírny. Byli
jsme také velmi spokojeni s výkladem průvodkyně,
který byl velmi poutavý. Mimo zámku si chceme
projít i náměstí a další Vaše zajímavé památky,“
dodal Jiroušek.
Od starosty města Josefa Ošťádala převzali
propagační materiály města a přijali pozvání do
zámecké kavárny, kde ochutnali místní specialitu
elixír lásky. Jako bonus si zdarma prohlédli všechny
zámecké expozice.
Zámek v Moravské Třebové se již třetí sezonu těší
nebývalému zájmu turistů, který v novodobé historii
nemá obdoby. V roce 2006 byla ve sklepeních
zámku vybudována interaktivní expozice Středověká
mučírna, minulý rok Alchymistická laboratoř mistra
Bonaciny. Letos se návštěvníkům otevřela zbrusu
nová expozice Poklady Moravské Třebové. „Expozice Poklady Moravské Třebové zvýšila návštěvnost
zámku o deset procent. V minulém roce byla na
konci sezony, která je 17. listopadu, návštěvnost
osmnáct tisíc turistů. V letošním roce by mohla
dosáhnout díky Pokladům Moravské Třebové a doprovodným programům až na dvacet pět tisíc. To
už se blíží hradu Bouzov nebo zámku v Litomyšli,
které ročně shlédne kolem 30 až 35 tisíc zájemců
o historii,“ sdělil vedoucí zámku Jindřich Kos.
Zámek otevírá své brány v deset hodin ráno,
poslední prohlídka zámeckých expozic je o půl páté.
K příjemnému posezení můžete i po zavírací době

renesančního zámku využít stylovou zámeckou
kavárnu s venkovním posezením, kde si v klidu
vypijete elixíry lásky, síly či štěstí. Ty menší potěší
přítomnost dětského hřiště.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Příměstská doprava spojí
okrajové části s centrem města
Radní města schválili rozšíření spojů autobusové
dopravy v Moravské Třebové o další tři spoje na
zkušební dobu od 1. 9. 2009 do 12. 12. 2009. Tato
městská doprava v podobě několika denních
okruhů pokryje potřeby dostupnosti obyvatel
Moravské Třebové do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení a obchodů. Časově navazuje i na
nejvytíženější vlaková a autobusová meziměstská
spojení. „Prozatím se jedná o tři trasy, které
budou jezdit pouze v pracovní dny. Důvod, proč
navrhujeme zřízení spojů na výše uvedenou dobu,
je zejména ten, že je možné vyzkoušet, zda o spoje
bude zájem. Poté se rozhodneme, zda zavedeme
tyto spoje trvale, případně rozšíříme spoje o další
zastávková místa, která by město muselo
vybudovat,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák
a dodal: „Věřím, že to obyvatelé města uvítají. Je
tady určitá část obyvatelstva, která nemá auto,
jedná se zejména o starší občany, kteří úpěnlivě
volají po takovém systému.
Pracovní skupina, která byla za tímto účelem
sestavena doporučila tři spoje pod pracovním
názvem: dělnický, školní a nákupní spoj.
Ranní dělnický spoj bude zajišťovat v čase mezi
5:00 – 6:00 hodinou trasu od nádraží ČSAD, přes
ulici Lanškrounskou, k nádraží ČD a zpět stejnou
trasou na nádraží ČSAD, odkud bude pokračovat
přes ulici Komenského a Svitavskou k nemocnici
na poslední stávající zastávku u Benziny s návratem zpět na autobusové nádraží.
Školním spoj bude zajišťován v čase mezi 7:30 –
7:50 hod., a to z nádraží ČSAD k nemocnici, ul.
Komenského, ul. Svitavskou k nemocnici. Děti ze
Sušic budou moci nastoupit už na zastávce v Sušicích, vzhledem k tomu, že se jedná o spoj
přijíždějící od Starého Města. Na tento autobus
budou moci nastoupit i občané, kteří přijeli na
autobusové nádraží a chtějí se dopravit k nemocnici. Autobus pojede pouze ve dnech školního
vyučování.
Poslední nákupní spoj je nastaven v době mezi
8:00 – 9:00 hod. Vykoná dva okruhy s hodinovým
odstupem s možností návratu občanů z prvního
spoje. Jedná se o trasu: nádraží ČD, přes ul.
Lanškrounská, nádraží ČSAD, Hedva na ul. Brněnské, LIDL, s návratem zpět po ul. Brněnské na
ul. Svitavskou, k nemocnici a Benzině, zpět po ul.
Jiráskově na nádraží ČSAD. Pojede pouze v pracovních dnech.
Na provoz rozšířené autobusové dopravy schválila rada města finanční příspěvek čtyřicet pět tisíc
korun na rok. Rozšířenou městskou dopravu bude
provozovat ČSAD Ústí nad Orlicí a. s.
Příměstskou dopravu zavedlo město Moravská
Třebová už v polovině června 2008 na ulicích
Lanškrounská, Brněnská a Svitavská. Tři obousměrné autobusové zastávky na stávajících tratích
se osvědčily a spoje byly plně využívány hlavně
cestujícími do zaměstnání a za nákupy. Ve
sledovaném období květen, červen, červenec 2009
příměstskou dopravou využilo 3247 lidí. Nový
jízdní řád a popis spoje na vkladném listě.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Nová úpravou podmínek programu Zelená úsporám
Nově si bude moci veřejnost zažádat o dotaci na
jakékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení
střechy, zateplení podlahy apod.) za předpokladu
dosažení kvalitativních kritérií a požadované úspory
roční měrné potřeby tepla o minimálně 20 %.
Vypuštění podmínky původně požadující kombinaci několika opatření najednou umožní získat
dotaci i těm, kdo si v současné době nemohou větší
investici dovolit. Zároveň ministerstvo životního
prostředí zvyšuje dotační podporu v oblasti
celkového zateplení objektu. Nově tak dotace na
celkové zateplení bohatě převyšuje hranici 30 %
celkových investičních nákladů a projekty zateplení
se tak pro žadatele znatelně zlevňují.
Zásadní novinkou v programu je také snížení
vstupních nákladů v podobě poskytnutí dotace na
nezbytné energetické ohodnocení domu a na

vypracování projektu realizace energetických
úspor a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na
projektové dokumentace a na energetické hodnocení
budou fixní a budou se vyplácet v momentě
schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je poskytována z prostředků technické asistence programu
Zelená úsporám a vyplácena bude do 31. 3. 2010
nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun.
Program Zelená úsporám se rozšiřuje o dotace na
celkové zateplení panelových domů.
Žádosti na základě nových podmínek přijímá
Státní fond životního prostředí spolu s partnerskými bankami od 17. srpna. Nové podmínky jsou
k dispozici na webových stránkách programu
(www.zelenausporam.cz).
Předběžné informace u Ing. Pavla Báči, vedoucího
odboru životního prostředí MěÚ
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Z jednání zastupitelstva
města dne 10. 8. 2009
Zastupitelstvo města schválilo:
- Uvolnění částky 700 tis. Kč z vyčleněné
rozpočtové rezervy na přípravu dokumentace pro
stavební povolení a přípravu dotační žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
cestovního ruchu na projekt s pracovním názvem
„Naučná stezka od renesance k baroku“ (Renovace
zámeckého areálu, Křížové cesty, parku na Křížovém
vrchu, Lapidária a restaurování sousoší Kalvárie
v Moravské Třebové ).
- Uvolnění částky 500 tis. Kč z rozpočtové rezervy
na přípravu dokumentace pro stavební povolení
a přípravu dotační žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast
podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt
s pracovním názvem Hřebečské důlní stezky, 2. etapa - MUZEUM HORNICTVÍ - ZÁVOD HŘEBEČ.
- Uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku na výběr
organizátora veřejné zakázky Město Moravská
Třebová – Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova
a modernizace ČOV firmou RTS, a.s., Lazaretní 13,
615 00 Brno.
- Poskytnutí investiční dotace občanskému
sdružení Smíření – hospicové sdružení pro
Pardubický kraj se sídlem Palackého 191, 537 01
Chrudim 3 ve výši 100.000,- Kč na dostavbu
hospice Chrudim.
Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas:
- Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny
v katastrálním území Boršov
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- Předloženou informaci o přípravě projektu
s názvem Textilní muzeum.
- Záměr podání žádosti města Moravská Třebová
o podporu na realizaci projektu Vzdělávání v eGon
centru města Moravská Třebová..
- Záměr podání žádosti města Moravská Třebová
o podporu na realizaci projektu Technologické
centrum a elektronická spisová služba na území
města Moravská Třebová jako obce s rozšířenou
působností.
Zastupitelstvo města odkládá:
Projednání tisku č. 3 Alternativy dalšího využití
bývalého dětského oddělení nemocnice.

Rozvojové dokumenty
MěÚ Moravská Třebová
S cílem neustále zkvalitňovat svoji práci a kvalitu
poskytovaných služeb zpracovalo vedení městského
úřadu čtyři důležité rozvojové dokumenty pro další
činnost městského úřadu. Dokumenty byly následně
schváleny radou města.
1) Poslání a vize Městského úřadu Moravská
Třebová
Charakterizuje poslání městského úřadu a především
stanovuje vizi, jakým úřadem chceme být.
2) Politika bezpečnosti informací Městského
úřadu Moravská Třebová
Definuje základní strategii a zásady týkající se
bezpečnosti městského úřadu. Určuje základní bezpečnostní pravidla pro provoz, používání a údržbu
informací a informačních prostředků s cílem zajistit
požadovanou úroveň ochrany informací v souladu
s jejich významem.
3) Strategické cíle Městského úřadu Moravská
Třebová na období 2009 – 2015
Rozpracovává vizi městského úřadu a určuje, jakým
způsobem stanovené vize dosáhneme. Na základě
strategických cílů budou uloženy konkrétní úkoly
konkrétním zaměstnancům s konkrétními termíny,
které by měly zabezpečit jejich průběžné plnění.
Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na portále
města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz
ve složce Radnice/Dokumenty. Dokumenty budou
průběžně vyhodnocovány a aktualizovány. Rádi
přivítáme jakékoliv připomínky a náměty, které lze
zasílat na e-mailovou adresu tajemníka městského
úřadu szemanek@mtrebova.cz.
Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Mor. Třebová

ZÁŘÍ
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Web pro otevřenost veřejné správy vyhlašuje
7. ročník soutěže o tituly OTEVŘENO x ZAVŘENO
Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti
úřadů vůči veřejnosti v České republice za období
září 2008 – září 2009. Nominujte i vy své
kandidáty/kandidátky do kategorií „Otevřeno“ nebo
„Zavřeno“. Hodnotí se především kvalita poskytování informací občanům, zneužívání nebo
naopak dobré příklady využívání radničních periodik
a aktivní zveřejňování informací. Nominace jsou
přijímány do 10. 9. 2009.
Koho nominovat?
Nominovat lze všechny úřady státní a veřejné správy
v České republice
Jak nominovat?
Pro nominaci využijte formulář, který je ke stažení
na stránkách soutěže www.otevrete.cz.
V nominaci uveďte označení úřadu (název, případně
i jméno konkrétního úředníka/úřednice), stručný
popis činu, za který úřad nominujete, přiložte
případnou dokumentaci k věci a kontakt na
navrhovatele (e-mail, telefon) a případně další
kontakt, na kterém je možné čin ověřit. Jména
navrhovatelů uchováme v tajnosti.
Nominaci označte dle vlastního názoru jednou
z těchto oblastí:
- web úřadu (problémy či klady na internetové
stránce úřadu)
- přístup k informacím (například vyřízení žádosti
o informace, zveřejňování informací o jednání a hlasování zastupitelstva, rady, ministerstva)
- svoboda projevu (nevyváženost v radničním
periodiku, zastrašování oponentů či novinářů,
využití veřejných peněz k propagaci vedoucích
politiků)

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří využili možnosti
rozdělit si platbu poplatku za komunální odpad
na dvě splátky, že 2. polovina poplatku je
splatná do 30. 9. 2009.
Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Zkuste to i Vy jinak
Evropský týden mobility 16. - 22. 9. 2009
I letos se moravskotřebovští zapojí do Evropského
týdne mobility, který se koná v celé Evropě.
Hlavním tématem letošního roku je „Naše město –
naše klima“. Od poloviny září se občané města
mohou zapojit do různých doprovodných akcí. Pro
starší spoluobčany je připravena procházka centrem
města, která bude zaměřena na bariéry pro občany
s omezenou pohyblivostí. Pro rodiče s děti je
připravena procházka s názvem „Cesta za historií“.
V Městské knihovně si zájemci o ekologii budou
moc prohlédnout výstavu literatury s touto
tématikou. Součástí Evropského týdne mobility je
Evropský den bez aut, který letos připadá na úterý
22. září. Zapojte se i Vy do této kampaně. Zkuste
změnit své návyky a začněte s tím právě během
Evropského týdne mobility. Vyměňte auto za jízdní
kolo, jděte do práce pěšky, využijte hromadnou
přepravu osob. Zjistíte, že pravidelný pohyb
prospívá nejenom Vám a Vašemu zdraví, ale i životnímu prostředí. Objevte krásu svého města
a okolí při procházkách. Zapojte svou rodinu,
kamarády, sousedy. Zúčastněte se připravovaných
akcí.
Na plakátech vyvěšených na plakátovacích plochách
města najdete přesný program této kampaně.
Informace najdete také na webových stránkách
našeho města. Jen změna našeho chování povede ke
zlepšení našeho klimatu. Vedle kampaně zaměřené
na jednotlivé dny, se vedení město zavázalo, že
provede změny k lepšímu, které poslouží dlouhodobému rozvoji města, např. zklidňování center, pěší
zóny, cyklostezky. U nás je touto velkou změnou
zavedení příměstské autobusové dopravy, její
rozšíření a zkvalitnění. Vždyť zplodiny z osobních
automobilů jsou jedním z hlavních faktorů
znečišťování ovzduší. Program akcí na vkladném
listě.
Zdeňka Motlová, Koordinátorka Projektu Zdravé
město a Místní Agendy 21, tel. 461 353 044

- účast na rozhodování (například (ne)projednání
významných rozhodnutí s veřejností, zatajení
důležitých rozhodnutí)
Nominace zasílejte e-mailem na adresu nominace@otevrete.cz. Výsledky soutěže budou zveřejněné
při příležitosti Mezinárodního dne informací na
tiskové konferenci 29. září a na webu www.otevrete.cz.

Žáci v prvních třídách
Se začátkem školního roku usedne do lavic 1. tříd ve
třech základních školách v Moravské Třebové
celkem 106 dětí. Je to o 13 žáků méně než vloni.
Ve školním roce 2009/2010 se otevře pět prvních
tříd z toho tři v Základní škole Palackého 1351, kde
zahájí povinnou školní docházku 66 dětí. Po jedné
první třídě otevřou ředitelky Základní školy Kostelní
náměstí 21 a Základní školy Čs. armády 179.
Všem dětem přejeme hodnou paní učitelku, hodně
nových kamarádů a spoustu pěkných zážitků.
Jolana Sejbalová, vedoucí odboru školství a kultury

Pro chrudimský Hospic
sto tisíc korun
Pardubický kraj je jedním z posledních v republice,
kde schází zařízení poskytující důstojnou péči
nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou
strávit poslední týdny života doma. Minulý rok byla
za tímto účelem zahájena výstavba hospice v Chrudimi s významnou finanční podporou Pardubického
kraje. Investorem hospice je občanské družení
Smíření Chrudim. V letošním roce se ale dostalo do
svízelné situace. Od Ministerstva zdravotnictví
obdrželi sdělení, že původně přislíbená částka státní
dotace ve výši 20 mil. korun nebude pro rok 2009
poskytnuta. Hejtman Radko Martínek a radní
Miloslav Macela společně požádali starosty všech
451 obcí, aby přispěli na hospic, který bude sloužit
lidem z celého kraje.
O finančním příspěvku ve výši sto tisíc korun
rozhodli zastupitelé Moravské Třebové v pondělí
10. 8. na svém zasedání. „Vzhledem k velikosti
našeho města a dopadu finanční krize na jeho
rozpočet se vedení města domnívá, že poskytnutá
částka je adekvátní. Jsem rád, že částka byla téměř
jednomyslně schválena,“ řekl starosta města Josef
Ošťádal.
Chrudimský Hospic je zdravotnické zařízení pro
pacienty s postupujícím nevyléčitelným onemocněním s prognózou několika dnů až týdnů života,
zvláště pro ty, kteří si uvědomují blížící se závěr
života, nechtějí zemřít osamoceni a kteří nemohou
pro závažnost příznaků strávit závěr života doma.
Hospic Chrudim má v souladu s koncepcí MZ ČR
27 lůžek, z toho 23 jednolůžkových s přistýlkou
a 2 dvoulůžkové pokoje. Mimo standardní nemocniční oddělení je v hospici rozlučkový komplex
a meditační místnost, prostorné atrium, ambulantní
komplex jako zázemí pro terénní hospicovou péči.
Součástí objektu je 5 samostatných bytových
jednotek a 4 pokoje s příslušenstvím pro návštěvy
nemocných. Hospic má vlastní prádelnu, půjčovnu
pomůcek, kantýnu a zázemí pro výuku a ubytování
stážistů a dobrovolníků. Financování je vícezdrojové. V souladu se základním posláním sdružení
zlepšit podmínky pro umírající v Pardubickém kraji
bude Hospic Chrudim také informačním a postupně
organizačním centrem pro poskytování domácí
hospicové péče regionu. Zavede telefonickou 24hodinovou „linku první pomoci “ pro rodiny
umírajících, povede databázi všech institucí
poskytujících domácí ošetřovatelskou péči a všech
půjčoven pomůcek, bude mít i vlastní půjčovnu
zvláště specializované zdravotnické techniky. Všemi
způsoby se pokusí vytvořit zázemí pro možnost
strávit závěr života doma. Projekt hospice má
širokou podporu veřejnosti, o čemž svědčí fakt, že se
při sbírkách vybralo přes 11 milionů korun. Více
informací o Hospicu najdete na stránkách
www.smireni.cz.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Osud dětské nemocnice je nejasný
Budova bývalého dětského oddělení nemocnice je
ve velmi špatném stavu, který se každým měsícem,
kdy není využívána, zhoršuje. Slouží jako útočiště
bezdomovců a k řádění vandalů. O její budoucnosti
jednali zastupitelé na pondělím zastupitelstvu města
10. 8. 2009.

„Musíme co nejdříve rozhodnout, co s prázdným
objektem uděláme, dokud má nějakou hodnotu.
Jinak budeme v blízké budoucnosti jednat pouze
o hodnotě pozemku, na kterém dětské oddělení stojí
a které ho obklopují,“ sdělil místostarosta města
Václav Mačát.
Budoucnost budovy byla v minulosti několikrát
projednávána jak v radě, tak i v zastupitelstvu města.
Projekt přestavby bývalé dětské nemocnice na
kongresové centrum s bazénem a společenským
sálem nakonec nebyl zastupiteli města v červnu
schválen.
Demolici objektu se však představitelé města brání.
Nechtějí přijít ani o lukrativní pozemek. Pro využití
budovy se nabízejí různé možnosti. „Sepsali jsme
několik variant řešení. V úvahu přichází demolice
budovy a vyčištění pozemku. Nechali bychom
parcelu jako záložní rozvojové území pro občanskou
vybavenost města. V budoucnu bychom tam mohli
postavit krytý bazén nebo wellness centrum. Také
bychom mohli pozemek rozdělit a prodat parcely
zájemcům o individuální výstavbu rodinných domů.

Zájem projevili i developeři, kteří by bývalou
dětskou nemocnici přestavěli na penzion pro seniory
vyšší kategorie s pestrou nabídkou doprovodných
služeb a nadstandardním vybavením nebo adaptovali budovu na byty, případně v kombinaci s prostory pro podnikání,“ uvedl Václav Mačát. Nejméně
zajímavou možností je prodat starou budovu přes
realitní kancelář. Město by tak mohlo získat sedm až
devět milionů korun, ale ztratilo by možnost
rozhodovat o účelu využití objektu.
Navíc podle slov Václava Mačáta stále žije naděje,
že by se mohl najít investor pro stavbu kongresového centra, což by bylo pro město nejvýhodnější.
„Zájemci sice jsou, ale zatím vždy po nějaké době od
záměru odstoupili. Nechci, aby se za dva roky začalo
zase spekulovat o projektu kongresového centra. Ten
objekt chátrá a je nutné situaci řešit,“ dodal starosta
Josef Ošťádal.
Rada města na svém jednání dne 3. 8. 2009
doporučila zastupitelům schválit využití nemovitosti
na penzion pro seniory s bazénem nebo objekt
zbourat a vyčistit pozemky pro založení rozvojového
území pro občanskou vybavenost.
Zastupitelé se nakonec dohodli, že si vyžádají od
jednotlivých firem studii a prezentaci využití budovy
a okolních pozemků. Podle starosty Josefa Ošťádala
potom budou o záměru znovu diskutovat.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Pod modrou oblohou
Po velmi úspěšných minulých ročnících vyhlašuje
Základní škola – Palackého ul. ve spolupráci
s firmami OR-CZ a Microsoft a za podpory vedení
našeho města již 5. ročník mezinárodní výtvarné
soutěže na počítačích „POD MODROU OBLOHOU“ na téma „Naše modrá planeta“. Záštitu
nad soutěží převzal hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínek. Přicházíme s novou webovou
adresou www.podmodrouoblohou.cz, odkaz na
soutěž je možno nalézt i na stránkách města
www.mtrebova.cz nebo přímo na stránkách školy
www.2zsmtrebova.cz pod logem soutěže.

Desetitisící návštěvník na moravskotřebovském zámku
Od zahájení letošní turistické sezony navštívilo
expozice moravskotřebovského zámku, Středověkou
mučírnu, Alchymistickou laboratoř Mistra Bonaciny
a zcela novou expozici Poklady Moravské Třebové
již deset tisíc návštěvníků. Tím jubilejním
desetitisícím se stala v pátek 7. srpna 2009 rodina
Jirouškova z Brandýsa nad Orlicí. „Z ocenění máme
velkou radost. Je to nádherné, vůbec jsme to
nečekali. Po památkách jezdíme už dlouho, ale ještě
nikde jsme neměli takové štěstí,“ říká Aleš Jiroušek.
„Tip na Moravskou Třebovou a zámek jsme získali
v Pernštejně, kde měli na Vaše město zajímavý leták.
Tak jsme si řekli, že k Vám zajedeme. Sestru Elišku
nejvíce zaujala expozice Středověké mučírny. Byli
jsme také velmi spokojeni s výkladem průvodkyně,
který byl velmi poutavý. Mimo zámku si chceme
projít i náměstí a další Vaše zajímavé památky,“
dodal Jiroušek.
Od starosty města Josefa Ošťádala převzali
propagační materiály města a přijali pozvání do
zámecké kavárny, kde ochutnali místní specialitu
elixír lásky. Jako bonus si zdarma prohlédli všechny
zámecké expozice.
Zámek v Moravské Třebové se již třetí sezonu těší
nebývalému zájmu turistů, který v novodobé historii
nemá obdoby. V roce 2006 byla ve sklepeních
zámku vybudována interaktivní expozice Středověká
mučírna, minulý rok Alchymistická laboratoř mistra
Bonaciny. Letos se návštěvníkům otevřela zbrusu
nová expozice Poklady Moravské Třebové. „Expozice Poklady Moravské Třebové zvýšila návštěvnost
zámku o deset procent. V minulém roce byla na
konci sezony, která je 17. listopadu, návštěvnost
osmnáct tisíc turistů. V letošním roce by mohla
dosáhnout díky Pokladům Moravské Třebové a doprovodným programům až na dvacet pět tisíc. To
už se blíží hradu Bouzov nebo zámku v Litomyšli,
které ročně shlédne kolem 30 až 35 tisíc zájemců
o historii,“ sdělil vedoucí zámku Jindřich Kos.
Zámek otevírá své brány v deset hodin ráno,
poslední prohlídka zámeckých expozic je o půl páté.
K příjemnému posezení můžete i po zavírací době

renesančního zámku využít stylovou zámeckou
kavárnu s venkovním posezením, kde si v klidu
vypijete elixíry lásky, síly či štěstí. Ty menší potěší
přítomnost dětského hřiště.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Příměstská doprava spojí
okrajové části s centrem města
Radní města schválili rozšíření spojů autobusové
dopravy v Moravské Třebové o další tři spoje na
zkušební dobu od 1. 9. 2009 do 12. 12. 2009. Tato
městská doprava v podobě několika denních
okruhů pokryje potřeby dostupnosti obyvatel
Moravské Třebové do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení a obchodů. Časově navazuje i na
nejvytíženější vlaková a autobusová meziměstská
spojení. „Prozatím se jedná o tři trasy, které
budou jezdit pouze v pracovní dny. Důvod, proč
navrhujeme zřízení spojů na výše uvedenou dobu,
je zejména ten, že je možné vyzkoušet, zda o spoje
bude zájem. Poté se rozhodneme, zda zavedeme
tyto spoje trvale, případně rozšíříme spoje o další
zastávková místa, která by město muselo
vybudovat,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák
a dodal: „Věřím, že to obyvatelé města uvítají. Je
tady určitá část obyvatelstva, která nemá auto,
jedná se zejména o starší občany, kteří úpěnlivě
volají po takovém systému.
Pracovní skupina, která byla za tímto účelem
sestavena doporučila tři spoje pod pracovním
názvem: dělnický, školní a nákupní spoj.
Ranní dělnický spoj bude zajišťovat v čase mezi
5:00 – 6:00 hodinou trasu od nádraží ČSAD, přes
ulici Lanškrounskou, k nádraží ČD a zpět stejnou
trasou na nádraží ČSAD, odkud bude pokračovat
přes ulici Komenského a Svitavskou k nemocnici
na poslední stávající zastávku u Benziny s návratem zpět na autobusové nádraží.
Školním spoj bude zajišťován v čase mezi 7:30 –
7:50 hod., a to z nádraží ČSAD k nemocnici, ul.
Komenského, ul. Svitavskou k nemocnici. Děti ze
Sušic budou moci nastoupit už na zastávce v Sušicích, vzhledem k tomu, že se jedná o spoj
přijíždějící od Starého Města. Na tento autobus
budou moci nastoupit i občané, kteří přijeli na
autobusové nádraží a chtějí se dopravit k nemocnici. Autobus pojede pouze ve dnech školního
vyučování.
Poslední nákupní spoj je nastaven v době mezi
8:00 – 9:00 hod. Vykoná dva okruhy s hodinovým
odstupem s možností návratu občanů z prvního
spoje. Jedná se o trasu: nádraží ČD, přes ul.
Lanškrounská, nádraží ČSAD, Hedva na ul. Brněnské, LIDL, s návratem zpět po ul. Brněnské na
ul. Svitavskou, k nemocnici a Benzině, zpět po ul.
Jiráskově na nádraží ČSAD. Pojede pouze v pracovních dnech.
Na provoz rozšířené autobusové dopravy schválila rada města finanční příspěvek čtyřicet pět tisíc
korun na rok. Rozšířenou městskou dopravu bude
provozovat ČSAD Ústí nad Orlicí a. s.
Příměstskou dopravu zavedlo město Moravská
Třebová už v polovině června 2008 na ulicích
Lanškrounská, Brněnská a Svitavská. Tři obousměrné autobusové zastávky na stávajících tratích
se osvědčily a spoje byly plně využívány hlavně
cestujícími do zaměstnání a za nákupy. Ve
sledovaném období květen, červen, červenec 2009
příměstskou dopravou využilo 3247 lidí. Nový
jízdní řád a popis spoje na vkladném listě.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Nová úpravou podmínek programu Zelená úsporám
Nově si bude moci veřejnost zažádat o dotaci na
jakékoli úsporné opatření (výměna oken, zateplení
střechy, zateplení podlahy apod.) za předpokladu
dosažení kvalitativních kritérií a požadované úspory
roční měrné potřeby tepla o minimálně 20 %.
Vypuštění podmínky původně požadující kombinaci několika opatření najednou umožní získat
dotaci i těm, kdo si v současné době nemohou větší
investici dovolit. Zároveň ministerstvo životního
prostředí zvyšuje dotační podporu v oblasti
celkového zateplení objektu. Nově tak dotace na
celkové zateplení bohatě převyšuje hranici 30 %
celkových investičních nákladů a projekty zateplení
se tak pro žadatele znatelně zlevňují.
Zásadní novinkou v programu je také snížení
vstupních nákladů v podobě poskytnutí dotace na
nezbytné energetické ohodnocení domu a na

vypracování projektu realizace energetických
úspor a instalaci obnovitelných zdrojů. Dotace na
projektové dokumentace a na energetické hodnocení
budou fixní a budou se vyplácet v momentě
schválení žádosti o dotaci. Tato podpora je poskytována z prostředků technické asistence programu
Zelená úsporám a vyplácena bude do 31. 3. 2010
nebo do vyčerpání celkové částky 50 milionů korun.
Program Zelená úsporám se rozšiřuje o dotace na
celkové zateplení panelových domů.
Žádosti na základě nových podmínek přijímá
Státní fond životního prostředí spolu s partnerskými bankami od 17. srpna. Nové podmínky jsou
k dispozici na webových stránkách programu
(www.zelenausporam.cz).
Předběžné informace u Ing. Pavla Báči, vedoucího
odboru životního prostředí MěÚ
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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.

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
v měsíci červenci přijali a řešili celkem 130
telefonických a ústních oznámení od občanů.
Při pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků
bylo zjištěno a řešeno 15 dalších nedostatků, které trápily nejen občany našeho
města a ztěžovaly nám běžný denní život
v našem městě. Ve dvou případech byl realizován odchyt toulavých psů, z nichž jednoho se
podařilo opět navrátit svému pánovi a jeden
byl převezen do Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Dále pak strážníci
spolupracovali v sedmi případech s posádkou
Rychlé lékařské pomoci, ve dvou případech
s Hasičským záchranným sborem a v devatenácti případech s Policií ČR. Dalších pět případů předali strážníci městské policie k šetření
Obvodnímu oddělení Policie ČR Moravská
Třebová.
Nepoučitelná žena
Dne 13. 8. 2009 byli strážníci městské policie,
po několika marných pokusech přesvědčit
podnapilou L. V. z Moravské Třebové, aby
omezila konzumaci alkoholu a na veřejném
prostranství se chovala jako spořádaný občan
města, nuceni přistoupit k razantnějšímu řešení. I po několika uložených blokových pokutách v průběhu letních měsíců za porušování
veřejného pořádku a veřejné pohoršení i po
nedávném transportu na záchytnou stanici, si
tato osoba nedala říci. Aby to nebylo málo,
demonstrativně chodila konzumovat alkohol
na lavičku k marketu Billa. Tam si toho dne
donesla i deku s pravděpodobným úmyslem
udělat na trávníku u přilehlého parkoviště
pořádný piknik. Strážníkům došla trpělivost ve
chvíli, kdy se na trávníku usadila asi po čtvrté
a pod tíhou konzumace známkového archivního krabicového vína vyhlášeného ročníku
2008, usnula. Dechová zkouška odhalila přítomnost alkoholu převyšující hladinu 2 ‰.
Strážníci nepoučitelnou ženu opět transportovali do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové k odeznění akutní intoxikace.
Zvědavý mladík
Ve večerních hodinách 7. 8. obdržela hlídka
městské policie oznámení o mladíkovi, který se
snažil vloupat do reklamní skříně podnikového
ředitelství Hedva na ulici Brněnské. Jelikož
strážníci prováděli kontrolní činnost jen o několik desítek metrů dál, byli na místě téměř okamžitě. Když překvapený mladík spatřil představitele zákona, dal se na útěk a nezastavil se ani
po zákonné výzvě policistů. Výtržník však neutekl daleko. Po několika málo metrech jej strážníci dostihli a zadrželi.

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2009 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10 849 občanů ČR a 65 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 31. 7. 2009 na trvalém pobytu
10 914 občanů.
Za měsíc červen se v Moravské Třebové narodilo 7 dětí, zemřelo 12 občanů, přistěhovalo se
20 obyvatel a odstěhovalo 21 osob.

Bezohlednost
Do vodního toku pod kamenným mostem
s památečními deskami, které připomínají
povodně z let 1663 a 1770 a na němž je umístěno i sousoší nazvané „Rozloučení s Pannou
Marií“ (součást tzv. Křížové cesty z farního
kostela na Křížový vrch) na ulici Jevíčské,
vhodila neznámá bezohledná osoba starý dětský kočár s krabicí a starým lustrem. Naštěstí
se ve městě stále najdou lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému prostředí a historickým památkám a přivolali na toto jinak velice krásné
místo strážníky městské policie. Jelikož místo
nebylo právě lehce přístupné a strážníci nebyli
schopni kočár se starým harampádím z vody
vylovit, museli proto přivolat na místo kolegy
z Hasičského záchranného sboru, kteří jsou
vybaveni i na takové situace. Hasiči kočár
vytáhli a pracovníci Technických služeb převezli tam, kam jej měla umístit osoba, která
svou lhostejností zaměstnala městskou policii,
hasiče a Technické služby.
Kamerový systém opět k užitku
Žena z Moravské Třebové si zaparkovala své
kolo ve stojanu na Cihlářově ulici u jedné z prodejen. Tři nenechaví mladíci ve věku okolo patnácti let dne 3. 8. 2009 po páté hodině odpolední

kolo obstoupili a jeden z přítomných začal
demontovat přední světlo. Když byl lup v kapse,
z místa utekli. To ale netušili, že si zanedlouho
policisté odcizené světlo vyzvednou. Celou
událost totiž zachytila kamera Městského kamerového monitorovacího systému a jelikož policistům jsou tyto osoby dobře známé, bylo hned
jasné, kam se mají představitelé zákona vydat.
Další záznam z kamerového systému odhalil
vozidlo, kterým byla poražena dopravní značka
na náměstí T. G. Masaryka. Nákladní vozidlo,
kterým byla zásobována jedna z místních restaurací couvalo z ulice Poštovní a jelikož řidič
dostatečně neviděl za vozidlo, porazil dopravní
značku zákaz zastavení na protější straně vozovky. Zvláštností je, že z vozidla v tu chvíli vystoupil řidič i se spolujezdcem, který měl řidiče navádět, aby nenastala právě taková situace. Muži se
pokoušeli dopravní značení zvednout, ale protože byl sloupek na kterém je značka upevněna
ulomený, značku položili na zem a z místa
odjeli. Strážníci zjistili podle registrační značky
a reklamy na vozidle provozovatele vozidla
a následně i řidiče, který se bude zpovídat z přestupku, kterého se dopustil.
Karel Bláha, velitel MP Mor. Třebová

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/uo-svitavy-zpravodajstvi.aspx

Uzavírka silnice I/35
Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku silnice č. I/35 pod silničním
tunelem „Hřebeč“ ve směru na Moravskou Třebovou.
Důvodem uzavírky je oprava mostu,
která potrvá od 12. srpna do 9. listopadu 2009.
Obousměrná objízdná trasa povede po
silnici III/368, která se používala před
dokončením tunelu.
Uzavírka a objízdná trasa bude značena
přechodným dopravním značením a je
vhodná i pro nadměrnou přepravu.
Deset dní stráví mimo domov
Policejní komisař v průběhu čtvrtečního dne
obvinil z trestného činu násilí proti skupině
obyvatel a proti jednotlivci 43letého muže z Moravskotřebovska. Muž je podezřelý, že v úterý
11. 8. nejprve slovně, poté i fyzicky napadal
svoji bývalou manželku, se kterou obývá jeden
z panelových bytů ve městě. Škrcením a vyhrůžkami zabitím si muž chtěl vynutit zakoupení
cigaret. O den později došlo ve večerních hodinách k dalším slovním a fyzickým útokům. Tentokrát žena byla ohrožována kuchyňskou paličkou. Výhrůžky o vyhození z okna ve III. patře
v ženě vzbuzovaly důvodnou obavu o život.
Proto z bytu utekla a zavolala na pomoc městskou policii. Následoval příjezd policejní hlídky
a zadržení útočníka. Muž byl umístěn do policejní cely, kde odmítl dechovou zkoušku. Podezřelý byl na 10 dnů vykázán ze společně obývaného bytu. Muž je vyšetřován na svobodě

a v případě prokázání viny u soudu
mu hrozí až jednoletý pobyt za mřížemi.
Munice v kůlně
V kůlně u rodinného domu na jedné z ulic
v Moravské Třebové nalezl oznamovatel ve
středu 12. 8. 2009 kolem třetí hodiny odpoledne
munici. Velice správně nálezce postupoval,
když svůj nález nahlásil na nejbližší policejní
stanici. Policisté na místo nálezu vyjeli a místo
zajistili. Přivolaný pyrotechnik ze Zásahové
jednotky Krajského ředitelství Východočeského kraje zjistil, že se jedná o čtyři kusy dýmovnic a třecí zapalovač. Tuto munici si převzal ke
zničení.
Na křižovatce řinčely plechy
Nedání přednosti v jízdě mělo za následek
v sobotu 8. 8. kolem 11:45 v Moravské Třebové
na ulici Tyršova střet dvou vozidel. Spolujezdkyně v Citroenu Xsara utrpěla zranění, které si
vyžádalo ošetření v nemocnici. Poté byla propuštěna domů do domácího léčení. Hmotné
škody na vozidlech jsou odhadnuty na 160 tisíc
korun. Provedené dechové zkoušky u obou
účastníků byly s negativním výsledkem.
Technická závada
V důsledku technické závady došlo v úterý
11. 8. kolem 13:45 k havárii nákladního automobilu Liaz s návěsem. Řidiči při jízdě ve
stoupání před tunelem Hřebeč pravděpodobně
praskla vzduchová hadice, která zapříčinila
přibrzdění vozidla. Řidič tedy najel k okraji
silnice a zastavil. Ovšem vozidlo sjelo zpět
a přitom najelo na kryt betonové skruže
a došlo k vysypání nákladu. Ke zranění nedošlo. Vzhledem k tomu, že část vozovky byla
zasypána cihlami, policisté prováděli odklon
dopravy ve směru od Mor. Třebové na Svitavy
po staré hřebečské silnici. Řidiči, jedoucí od
Svitav na Moravskou Třebovou mohli plynule
projíždět přes tunel. Hmotné škody jsou předběžně vyčísleny na 15 tisíc korun.

ZÁŘÍ

2009

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

Na bitevním poli v Mladějově padlo několik desítek vojáků
Mladějov – Blosdorf 1915 je již tradiční vzpomínkovou akcí na památku padlých vojáků na všech frontách 1. světové války. Proti sobě v Mladějově
nastoupili v sobotu 8. srpna v bitevní ukázce Rakušané a Rusové, aby připomněli hrůzy války, uctili
padlé a připomněli, že války se dotýkají především
těch, kteří za ně nemohou. Věnce při pietním aktu
položili k Pomníku obětem 1. světové války nejen
starostové Moravskotřebovského regionu, hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek, ale také samotní vojáci v dobových uniformách. „Pietní akt, byl
velmi důstojný. Zazněla česká hymna a další dobové
písně, které se vztahují k válce. Poprvé po delší době
vyšlo také počasí. Jsem rád, že tato akce získává
mezi lidmi stále větší ohlas. Napomáhá výrazně
k propagaci celého regionu,“ sdělil starosta města
Moravská Třebová Josef Ošťádal. Letošní bitvu si
nenechalo ujít několik stovek návštěvníků. Již od
rána potkávali lidé v areálu muzea nejen vojáky
v dobových uniformách, ale také civilisty, ženy
a děti. „Přijelo asi tři sta patnáct účastníků z Ruska,
Ukrajiny, Německa, Slovenska, Slovinska, ale nejvíce je Čechů, asi dvě stě dvacet. Nejvzdálenější vojáci
urazili asi čtyři tisíce kilometrů. Přicestovali z Uralu,“ uvedl hlavní organizátor akce Dan Urbánek.
Jedná se o vymyšlenou bitvu, takže scénář závisí na
pořadatelích. Každý rok vidí návštěvníci něco jiného. „Tentokrát jsme zvolili boj o rakouský tábor.
Rakouské bojiště napadli ruští vojáci z vlaku. Došlo
sice k velkému masakru, ale nakonec rakouští vojáci
tábor uhájili,“ přiblížil bitvu Urbánek. Průběh bitvy
letos nově zpestřily repliky letounů z první světové

Přijďte střílet a závodit
Biatlon klub a střelci z Moravské Třebové zvou
všechny své příznivce na „VZPOMÍNKOVÉ
SETKÁNÍ“ s názvem KSR Cup (KnápekSekanina- Rozhold Cup), které se bude konat na
střelnici nad Linharticemi v sobotu 5. září
2009 v 8 hodin. Všichni přítomní mohou
závodit i střílet pro zábavu.
Program: 8 hodin střelba na terče
10 hodin střelecký souboj
Zastřílet si mohou i vaše děti, vnuci a pravnuci.
Startovné na každý závod je 20 Kč.

Pozvánka
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Svitavy
Vás srdečně zvou na Slavnostní otevření
naučné stezky Boršovský les a navazujících
staveb pro děti, přátele a příznivce turistiky.
Předání veřejnosti je spojeno s bohatým
celodenním programem v rámci již III. ročníku
akce: Den s lesy České republiky.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka v sobotu 12. 9.
2009 v Boršově u Moravské Třebové.
Partnerem projektu Hřebečské naučné stezky je
Město Moravská Třebová.
Program:
10:00
začátek Dne s LČR
10:30 – 10:45 zahájení
10:45
Slavnostní otevření naučné
stezky
11:00
start cyklistické vyjížďky
10:00 – 12:30 Za pokladem loupeživého rytíře
Fridricha – přírodovědná stezka
11:00
ceny pro účastníky přírodovědné stezky a cyklistické vyjížďky
12:45
losování nejhodnotnějších cen
13:15 – 14:15 CRAZY RIDERS – westernová
show
14:30 – 16:30 PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ
KOTRBA – koncert
Po celý den je také připraven bohatý doprovodný program. Poslechnout si můžete country
skupinu Proč ne band nebo lovecké fanfáry
v podání studentů Mendlovy univerzity.
Instalovány jsou dvě výstavy, uvidíte např.
ukázky parkuru, sokolnictví, činnosti záchranné
stanice Vendolí, sochání motorovou pilou.
Občerstvení je zajištěno v altánu i na hájence.

války. Ty několikrát přelétly velmi nízko nad hlavami diváků. Kromě válečné ukázky lidé zhlédli také
dobové zázemí. Potkávali dámy se slunečníky,
navštívili fotosalon nebo polní kuchyni. V ruské

čajovně nabízely ženy čaj ze samovaru. V hostinci
se nalévala jako za časů Švejka kořalka kontušovka,
rum nebo vodka. K pivu si hosté poručili tvarůžky
nebo kvašáky. Z poštovního úřadu lidé posílali
dobové pohlednice svým známým. Poštmistr na ně
dodal ještě razítko s letopočtem 1915 a návštěvníci
si vyzkoušeli psaní plnicím perem. Mladějovská
průmyslová dráha připravila na tento den speciální
akci pro ty, kdo chtěli zažít něco nevšedního. Zájemci o dobrodružství se mohli zúčastnit noční jízdy.
Spolu se slavnostním ohňostrojem celodenní program stylově zakončila.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Biskupické kaléšek
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr.
Radko Martínka a hejtmana Jihomoravského
kraje Mgr. Michala Haška pořádá v rámci
programu obnovy venkova obec Biskupice ve
spolupráci s místními pálenicemi STATEK s.r.o.
Biskupice a STILL s.r.o. Biskupice dne 3. 10.
2009 11. ročník festivalu slivovice Biskupické
kaléšek a 8. ročník závodu historických kol
od pálenice k pálenici konaný pod záštitou
radní Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové.
Vzorky slivovice do letošního ročníku soutěže
o nejlepší vzorek slivovice je nutno odevzdat
nejpozději do 28. září 2009 na níže uvedené
kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení,
stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy
STATEK s.r.o. Biskupice, p.Václavek, tel. 737
873 311
STILL s.r.o. Biskupice, pí. Zámečníková, tel.
461 327 815
Obec Biskupice, tel. 461 326 521
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny
finančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,- Kč + věcný dar
2. místo 2000,- Kč + věcný dar
3. místo 1000,- Kč + věcný dar
Program a další informace budou zveřejněny na
www.biskupice.cz.
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Duhový labyrint
Občanské sdružení v Moravské Třebové připravilo
v nadcházejícím školním roce v centru Labyrint
(v býv. Latinské škole, Kostelní nám.1) v 1. patře:
Pro mladší školáky (6 až 12 let) budou probíhat
každý čtvrtek 14:00 - 16:00 hod. schůzky cestovatelského a detektivního klubu. V prvním pololetí
se vydáme na dobrodružnou cestu kolem světa,
na které se děti zábavnou formou dozvědí mnoho
zajímavostí o různých zemích a místech naší
planety. Podrobné informace budou k dispozici
na letáčcích ve školách, v informačním centru,
v knihovně, na kontaktních telefonech a na našich
internetových stránkách.
Pro děti a mládež připravujeme sérii tvořivých
seminářů s etnickou tématikou a na téma
"Malujeme podle slavných mistrů".
Pro dospělé v rámci Klubu zdravého životního
stylu budeme pokračovat s besedami na různá
témata a také chystáme tvůrčí dílny na téma:
mandaly, 3D obrázky, batika, tkaní, šperky a další
rukodělné techniky.
Nadále budeme pokračovat ve cvičení čchi kung.
Jedná se o relaxační, harmonizující a uzdravující
cvičení a práci s energií, vhodné pro muže a ženy
všech věkových kategorií. Zveme všechny, kdo
s námi již cvičili i nové zájemce, na schůzku, která
se uskuteční ve středu 9. 9. v 18:00 hod. v centru
Labyrint. Zde domluvíme harmonogram cvičení
pro příští školní rok. Kdo bude mít zájem o další
harmonizační cvičení Falun Gong, může přijít na
první informativní schůzku s ukázkou cvičení
v úterý 8. 9. v 18:00 hod. (další tato cvičení budou
vždy v pondělí). Naše sdružení bude i nadále pořádat
oblíbené taneční semináře. Kromě orientálního
tance, který má v našem městě řadu příznivkyň,
připravujeme také ochutnávku kolových tanců,
afrického tance a transe dance. Ve druhé polovině
září chystáme zahájení provozu klubu pro mládež.
V této souvislosti se na vás obracíme s výzvou:
pokud hrajete na bicí nebo percussion, nebo byste se
chtěli naučit na ně hrát a zajímalo by vás setkání
s dalšími bubeníky, společná improvizace, případně
vytvoření skupiny lidí, kteří by se dále scházeli,
ozvěte se na tel.: 737 105 303. V případě zájmu
zorganizujeme setkání a poskytneme prostory.
Školám a jiným zařízením, která pracují s dětmi
a mládeží nabízíme uspořádání akce spojené s vytvářením labyrintů a jejich procházením. Možno
využít jako součást aktivizačních, výtvarných a pohybových aktivit, akcí zaměřených na tvorbu a práci
s kolektivem a velmi vhodné je i využití terapeutického působení labyrintů pro děti i dospělé s různými
druhy speciální péče. Naše sdružení má zkušenosti
s pořádáním podobných akcí pro děti ze Speciální
školy M. Třebová, soustředění dětí ze ZUŠ Bystré
i na různě zaměřených seminářích pro dospělé.
Fotogalerii je možné shlédnout na našich stránkách:
http://duhovylabyrint.ic.cz
Děkujeme za váš zájem i za vaši přízeň a těšíme se
na společná setkání.
O všech aktivitách vás budeme průběžně podrobně
informovat: na letáčcích
nebo na http://duhovylabyrint.ic.cz
a na telefonech: 737 105 303, 776 680 759
Mgr. Ruth Havelková, Daniela Bösserová

Fotografujete? Pak můžete vyhrát zajímavé ceny!
Destinační společnost Východní Čechy vyhlásila
fotografickou soutěž „Podívejte se na Pardubický
kraj vaším objektivem“. Soutěže se mohou
zúčastnit snímky amatérských i profesionálních
fotografů.
„Až do 25. září mohou lidé posílat své fotografie
východočeského regionu na e-mail fotosoutez@vychodnicechy.info nebo na CD poštou na adresu
DSVČ, Jahnova 8, 530 02 Pardubice. Nejlepších
deset fotografií odměníme“ vysvětlil Leoš Malina
z Destinační společnosti Východní Čechy.
Minimální rozlišení zaslané digitální fotografie ve
formátu JPEG musí činit 300 dpi. Je vhodné připojit
k zaslaným fotografiím komentář a uvést své jméno
adresu.

„Je dobré podívat se na náš kraj očima jeho
obyvatel a návštěvníků. Často tak mohou vzniknout
unikátní fotografie, které mají nápad a na první
pohled zaujmou. Patnáct nejlepších snímků bude
následně vystaveno na putovní výstavě po
východních Čechách,“ doplnil Miroslav Stejskal,
radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní
ruch.
Fotografická soutěž je součástí projektu Podpora
rozvoje Destinační společnosti Východní Čechy,
který je spolufinancován z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
Více informací k fotografické soutěži najdete na
www.vychodni-cechy.info.
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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.

film pro děti
a

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby
zažili další neuvěřitelné dobrodružství.
Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do
ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to
barevná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým
protipólem mrazivého prostředí z prvních dvou „dob
ledových“. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů,
rostlin, pojídajících mamuty, země plná tajemných
míst.
7. 9. v 17.00 a 19.00, kinosál, vstupné: 75 Kč
rodinný film
a

Harry Potter a princ dvojí krve

Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se
mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně
označena – „Tato kniha je majetkem Prince dvojí
krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti. Voldemort upevňuje
v lidském a čarodějném světě svou moc a Bradavice
postupně přestávají být spolehlivým přístavem
bezpečí, už nikdy nebudou jako dřív …
16. 9. v 17.00, kinosál, vstupné: 70 Kč

divadlo
a

Robert Anderson – Víš přece, že
neslyším, když teče voda
Tři příběhy v režii nedávnou zesnulého Pavla Háši,
které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice
lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého
z nás.
První – Poznání šokem – je dialogem mezi
divadelním manažerem a mladým autorem, který chce
poprvé uvést na scénu nahého chlapa, což považuje za
velmi avantgardní. Mluví se o tom, jak to udělat, aby
člověk získal peníze a přitom neztratil tvář. Manažer
chce dokázat, že nenajdou herce, který by si takovou
roli chtěl zahrát. V tu chvíli se do toho připlete takový
čurdař, herec, který si nikdy pořádně nezahrál, a je
tedy pro to, aby dostal šanci, ochoten udělat cokoliv.
Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra,
Dana Morávková/Eva Janoušková
Druhá povídka – Stopy holubic – vypráví příběh
manželského páru, který se ocitl v životní krizi.
Přicházejí do obchodu koupit si oddělené postele.
Připlete se do toho také mladá dívka, která je také
v krizi a přichází si koupit postel, ale z jiného důvodu.
Nakonec všechno dopadne smířlivě a zdá se, že
manžel s manželkou před sebou mají příslib nového
soužití.
Hrají: Libuše Švormová, Jiří Ptáčník, Dana
Morávková/Eva Janoušková, Václav Vydra
Třetí povídka – Já jsem Herbert – je o dvou naprosto
senilních stařečcích, kteří sedávají každé odpoledne
na verandě, ona plete, on pozoruje triedrem ptáčky.
Oba jsou absolutně sklerotičtí, takže si všechno
neustále pletou a napadají jeden druhého, kdo z nich je
blbější a sklerotičtější. Všechno ale nakonec končí
laskavě.
Hrají: Petr Nárožný a Květa Fialová

18. 9. v 19.30, kinosál KS, vstupné: 180 Kč
Předprodej zahajujeme ve středu 2.9. ve 14.00
divadlo pro děti
a

Jak krakonoš pekařku Jířu napravil
Půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné,
lakomé pekařce Jíře, příběh, který vychází z lidového
přísloví „pýcha předchází pád“. Pohádka je veselá,
ale obsahuje i ponaučení
o tom, že by se lidé měli
k sobě navzájem hezky
chovat. A co se stane, když
tomu tak není? Zlo bývá
vždy po zásluze potrestáno.
Příběh samozřejmě končí
pohádkově – vždyť vlastnosti štědrost, laskavost
a soucit patří
k nejcennějším a stojí za to
o ně bojovat. Pohádku pro
MŠ a I. st. ZŠ uvádí umělecká agentura Mario Praha.
22. 9. v 8.30 a 10.00, kinosál, vstupné: 30 Kč
film pro děti
a

Kletba měsíčního údolí
Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky Marušky
Marryweatherové, která po smrti rodičů odjíždí žít ke
svému strýci Siru Benjamínovi do Měsíčního zámku.
Odhaluje temnou pravdu o prastaré kletbě, která již po
staletí ničí Měsíční údolí. Zjistí, že je Měsíční
princeznou a začíná pátrat po tom, co se před mnoha
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lety stalo s její předchůdkyní. Jen ona jediná může
zlomit prokletí a navrátit klid a štěstí celému
Měsíčnímu údolí i jejím obyvatelům. Má čas pouze do
příštího úplňku. Maruška se s pomocí kouzelného
jednorožce a lva vydává zachránit magický svět.

23. 9. v 17.00, kinosál, vstupné: 65 Kč
divadlo
a

Marc Camoletti – Na správné adrese
Komedie o tom, že ne vždy stačí podat si inzerát a přijít
na správnou adresu.
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá
ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné
adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka
Jacqueline a služebná Marie Louisa. O tom, že soužití
žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché,
nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu
se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit
život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si
podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce,
pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka
a služebná životního partnera. Zájemci, čtvero mužů
nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě,
jak to bývá, zrovna ve chvíli, kdy není doma správná
inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, známá
i z našich novin, možnost dorozumění ještě více
zkomplikuje. A tak sledujeme složité eskapády
jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou
adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim naopak
nabízejí prapodivné věci.
Režie: Marie Lorencová, hrají: Lucie Zedníčková/Adéla Gondíková, Ivana Andrlová/ Veronika
Jeníková, Ludmila Molínová/Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová/Olga Želenská, Daniel
Rous/Martin Zounar, Vladimír Čech, Pavel
Vondra/Zbyšek Pantůček, Michal Jagelka/Martin
Sobotka.
1. 10. v 19.30, kinosál KS, vstupné: 180 Kč
Vstupenky v prodeji již od 2.9. !

21.9. po

Víš přece, že neslyším, když teče voda
Tři příběhy, které jsou velice směšné, ale lidské,
uvádí umělecká agentura Harlekýn Praha.
Režie: Pavel Háša, hrají: Petr Nárožný, Václav
Vydra, Jiří Ptáčník, Dana Morávková/Eva Janoušková a Květa Fialová
19.30 hod., 180 Kč
kinosál
Na odstřel
Vše co řeknete, bude použito.
19.00 hod., thriller, přístupný od 12 let, USA,
titulky, 127 min., vstupné: 70 Kč

Moravská Třebová a okolí

září
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18.9. pá

2.9. st

Jménem krále
Detektivní zápletka, období středověku a hvězdné
herecké výkony…
19.00 hod., historický, přístupný od 12 let, ČR,
vstupné: 75 Kč

7.9. po

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Podzemní svět dinosaurů – země plná tajemných
míst.
17.00 a 19.00 hod., animovaný/rodinná komedie,
přístupný, USA, český dabing, vstupné: 75 Kč

22.9. út

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Půvabný pohádkový příběh pro MŠ a I. st. ZŠ.
8.30 a 10.00 hod., 30 Kč
kinosál

23.9. st

Kletba měsíčního údolí
Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, dobrodružství a odvahy.
17.00 hod., přístupný, VB/Francie/Maďarsko, český
dabing, 102 min., vstupné: 65 Kč

30.9. st

Dobře placená procházka
Film Miloše Formana podle slavného divadelního
představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.
19.00 hod., záznam jazzové opery, přístupný, ČR,
85 min., vstup: 70 Kč

9.9. st

Případ nevěrné Kláry
Milostný trojúhelník, který má nebezpečně ostré
hrany.
19.00 hod., komedie, přístupný od 12 let, ČR/Itálie,
100 min., český dabing, vstupné: 70 Kč

1.10. čt

Na správné adrese
Bláznivou komedii uvádí divadelní společnost
HÁTA Olgy Želenské.
V alternacích hrají: Lucie Zedníčková, Adéla
Gondíková, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková,
Ludmila Molínová, Marcela Nohýnková, Lucie
Svobodová, Olga Želenská, Daniel Rous, Martin
Zounar, Vladimír Čech, Pavel Vondra, Zbyšek
Pantůček, Michal Jagelka a Martin Sobotka.
19.30 hod., 180 Kč
kinosál

14.9. po

Nedodržený slib
Příběh natočený podle skutečných událostí.
19.00 hod., drama, přístupný od 12 let, SR,
129 min., vstupné: 65 Kč

16.9. st

Harry Potter a princ dvojí krve
Tajemná tajemství se zjevují…
17.00 hod., rodinný, přístupný, USA, český dabing/
české titulky, 154 min., vstupné: 70 Kč

- 16. 9. - Vyhodnocení tradiční soutěže – Rozkvetlé město: za spolupráce
členů místního Českého zahrádkářského svazu se hodnotí květinová výzdoba,
ozelenění prostorů před objekty jednotlivých obytných domů na katastru
města, ale i u podnikatelských subjektů.
- 17. 9. - Cesta bez bariér: zejména pro starší spoluobčany je připravena
procházka centrem města, upozornění na stálé bariéry pro obyvatele s omezenou pohyblivostí při vstupu do historických budov na území města a na
úřady. Pořádá Bc. Romana Holasová - Sociální služby města Moravská
Třebová.
- 18. 9. - Cesta za historií - pěší výlet do okolní přírody pro celou rodinu do
lokality za městem s názvem „Třebovské Hradisko“. Organizuje místní Klub
českých turistů. Pochod rodičů s dětmi do délky 5 km.
- 16. – 22. 9. - Výstava vybrané ekologické literatury na téma Evropského
týdne mobility – Naše klima v Městské knihovně Ladislava z Boskovic.
- 21. 9. - Nechte auto alespoň zítra doma - Měření rychlosti automobilů na
ul. Komenského za účasti MP Moravská Třebová a dětí vybraných ze
Speciální školy, ul. Komenského – předání malých odměn ukázněným řidičům
a propagace následujícího Evropského dne bez aut pomocí letáčků.
- 22. 9. - Evropský den bez aut - Dopravní hřiště pro mladé cyklisty –
8.00–13.00 hod.: Otevřené dopravní hřiště pro cyklisty: připravilo Zdravé
město M. Třebová a Autoklub M. Třebová, za účasti pracovníků Městské
policie M. Třebová a Dopravního inspektorátu Policie ČR Svitavy.
Přednáška – Dnes jen na kole nebo pěšky – pro žáky 3. tříd ZŠ v Moravské
Třebové, zvýšení povědomí žáků o významu ETBA, bezpečnosti provozu atd.
(Městská policie Moravská Třebová, Zdravé město, Dopravní inspektorát
Policie ČR Svitavy), ukázka techniky Hasičů ČR z M. Třebové.
13.00–16.00 hod.: Dopravní hřiště pro širokou veřejnost – Čím více členů
rodiny na kole, tím větší překvapení: propagace ETM a EDBA, možnost
využití hřiště k soutěži mezi členy rodiny, dětmi atd., odměny pro rodiny,
které dorazí pěšky nebo na kole.
Uzavírka ulice Piaristické – Mateřská škola Piaristická: malování na ulici na
téma Naše ulice bez autíček: výtvarná soutěž pro děti MŠ, jak by si
představovaly svou ulici před školkou bez aut.
Výtvarná soutěž na téma: Den bez aut – připraví Speciální škola, Komenského 26, Moravská Třebová - práce žáků umístěné na plakátovacích plochách
města v průběhu celého měsíce září.

Zde, pr os ím, p ř eložit

Program ETM a ETBA
16. – 22. 9. 2009 Město Moravská Třebová
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Vedení linky 680783 po městě Moravská Třebová
Příjezd po silnici II/368 ulice Lanškrounská, Komenského na autobusové nádraží.
Nový spoj č. 105 z autobusového nádraží (AN) ulicí Lanškrounská, Nádražní (otočení v areálu garáží), zpět Lanškrounská, na AN, dále Komenského, Svitavská, na zastávku Moravská Třebová, U komína. Odtud zpět na
AN po ulici Západní, Jiráskova, Komenského.
Stávající spoj č. 102 z AN po ulici Komenského, Svitavská na zastávku Moravská Třebová, nemocnice. Odtud jako nový spoj č. 103 ulicemi Školní, Palackého, J. K. Tyla, Svitavská, Komenského zpět na AN.
Nový spoj č. 107 a 109 z AN ulicí Lanškrounská, Nádražní (otočení v areálu garáží), zpět Lanškrounská, na AN, odtud ulicí Komenského, Brněnská na zastávku Moravská Třebová, Lidl. Odtud po ulici Brněnské na
kruhový objezd, zpět po Brněnské, Svitavské na zastávku Moravská Třebová, U komína. Odtud zpět na AN po ulici Západní, Jiráskova, Komenského.
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
• POZVÁNÍ DO CHRÁMU
KDE JE NEBE OTEVŘENÉ
dva příběhy z fresek farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie na Kostelním náměstí v sobotu
12. 9. 2009 od 20.00 hod.
Doporučujeme si s sebou vzít dalekohled.
Informace Petr Šabaka – 605 731 976

• POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na Požehnání nově
zrestaurovaného kříže – symbolu smíření mezi
původními a současnými obyvateli města
Moravská Třebová (Hřebečsko). Akce se bude
konat dne 20. 9. 2009 od 14.00 hod. (ul. J. K.
Tyla) v rámci Česko-německých kulturních dnů.
Kontaktní osoba: Alan Leier – 736 546 926

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
5. 9. 2009 od 13.00 hod. / Hospoda na Kopečku
IV. litomyšlský Fish Fest – rybí hody počtvrté
Celá řada rybích specialit, k tanci a poslechu zahrají
Xilt, Rufus, Trio de Janeiro, Pendl a Hadry z těla
11. – 13. 9. 2009 od 9.00 hod. / Zámecké návrší
Malá – velká – unikátní – prostě Litomyšl
Aneb slavte s námi 750 let povýšení Litomyšle na
město a den otevřených dveří památek
17. – 19. 9. – vždy od 20.:00 hod. / Music Club
Kotelna
15. výročí povýšení Kotelny na klub. Beseda se
starosty, koncert skupiny Hudba Praha, diskotéka
roku 1994
Svitavy
3. 9. 2009 od 20.00 hod. / kavárna v parku J. Palacha
Slavnostní otevření Informačního centra a kavárny
Oskara Schindlera. Koncert sourozenců Ulrychových a skupiny JAVORY
6. 9. 2009 po celý den / náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí
Hudba, divadla, taneční vystoupením, šermířská
vystoupení, občerstvení a řemeslný jarmark
7.30 a 9.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Jiljí
na hřbitově
19.00 hod. – slavnostní koncert v rámci Pouti ke sv.
Jiljí v kostele sv. Jiljí na hřbitově
Vystoupí italský mužský sbor ALPINI VALTANARO a pěv. sdružení DALIBOR Svitavy
14. 9. 2009 od 19.00 hod. / Fabrika Svitavy
Karel Plíhal
Koncert – koláž nejhezčích písniček z doposud
vydaných alb a starších i úplně nových básniček.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
18. 9. 2009 od 19.00 hod. / Tylův dům
Miss Europe Junior
Vyhodnocení soutěže probíhající na hradě Svojanov.
Vystoupí Petr Kolář
25. 9. 2009 od 14.00 hod. / Tylův dům
Slavnost k 190. výročí zahájení divadelní ochotnické činnosti v Poličce a 80ti letům od otevření Tylova domu s lampionovým průvodem (18–19 hod.)
a ohňostrojem (21.00 hod.)
29. 8. – 11. 10. 2009 / Centrum Bohuslava Martinů
62. umělecký salon v Poličce
Díla absolventů Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoké Mýto
11. 9. – 9. 10. 2009 / Městská galerie, budovy bývalého
soudu a vězení, nám. Přemysla Otakara II.
Salon královských věnných měst. Mládí vpřed !
Po devíti letech se salon vrací do Vysokého Mýta
11. 9. – 12. 9. 2009 / Městský klub, nám. Přemysla
Otakara II.
Mezinárodní partnerské dny 2009
Tradiční kulturní festival, mj. vystoupí D. Bárta
a Illustratosphere
20. 9. – 29. 11. 2009 / Regionální muzeum Vysoké
Mýto
Ktož jsú boží bojovníci
Výstava přibližuje prostřednictvím historických
předmětů a replik počátky a vývoj husitského hnutí
v Čechách

Dny česko – německé
kultury 2009
Město Moravská Třebová, Sdružení Němců –
Regionální skupina Hřebečsko
Společnost česko-německého porozumění – centrum
W. Hensela a Kulturní služby města Moravská
Třebová Vás srdečně zvou na Dny česko – německé
kultury od 18. do 22. září 2009.
Pátek 18. 9.
17.00 hod. - sraz na náměstí - vycházka na Křížový
vrch
18.00 hod. - uctění památky mrtvých na třebovském
hřbitově
Sobota 19. 9.
Slavnostní zahájení Dnů kultury
- dopoledne exkurze v hřebečských obcích
16.00 hod. - vernisáž výstavy „Vyškovský jazykový
ostrov“ - SČNP
17.00 hod. - „Hřebečské přástky“ - muzeum Mor.
Třebová s Vyškovským a Hřebečským folklórním
souborem, tanečním souborem z Trnávky a tanečním
souborem Jitřenka
- přátelské posezení při hudbě a tanci
Neděle 20. 9.
8.30 hod - Česko-německá mše ve farním kostele
Moravské Třebové
- přijetí hostů starostou města
14.00 hod. - Kříž smíření – posvěcení nově
opraveného kříže na Jiráskové ulici v Mor. Třebové
17.00 hod. - Koncertní večer s pozvanými hosty
/muzeum Mor. Třebová
- zpěvačka Eliška Weissová s klavírním doprovodem
- manželé Kocůrkovi, pěvecký sbor Dalibor a Fermáta
Pondělí 21. 9.
Německý film pro mládež, SČNP /Muzeum I. poschodí Mor. Třebová
- čas bude upřesněn
Úterý 22. 9.
14.00 hod. - „Stůl stálých třebovských hostů“
v prostorách SČNP s přednáškou Horsta Löfflera
„Sudetoněmecká sídliště a společenství v celém
světě“
Projekt byl finančně podpořen Česko-německým
fondem budoucnosti, Ministerstvem kultury ČR,
Německým velvyslanectvím a městem Moravská
Třebová

Okénko ZUŠ M. Třebová
UŽ JE TO TADY!!!
Vše v lidském životě má svůj začátek a konec. Týká
se to nejen ročních dob, ale i prázdnin a letních
dovolených. Karusel školního roku se začíná
roztáčet. Naše škola se těší na další spolupráci
s veřejností. Nové žáky bychom rádi přivítali
a zaevidovali do 28. září.
A tak, jak se říká, s chutí do toho, a půl je hotovo.
Všem občánkům i občanům přejeme bezproblémový
a příjemně prožitý školní rok 2009/2010.
Základní umělecká škola

• TANEČNÍ KURZY
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
pořádá ve spolupráci s Bílkovou taneční školou
již 3. ročník tanečních kurzů pro všechny, kdo
mají studentská taneční už nějaký rok za sebou
a chtějí si své taneční umění připomenout
a zdokonalit.
Začínáme 9. října 2009 od 19.00 hodin, a potom
dalších 8 pátečních večerů. Závěrečný věneček
se slavnostním vyřazením absolventů bude
5. prosince 2009.
Kursovné je 1600,- Kč na tančící pár. Informace
a přihlášky poskytuje p. Miloš Beyer tel.:
604953639.
Další informace (i z minulých ročníků tanečních
kurzů) o programech KD v Boršově najdete na
adrese www.spkd-borsov.estranky.cz

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
Výstava:
Moravská Třebová ve výtvarném umění 2
zahájení 4. 9. v 16.00 hodin, potrvá do 27. 9.

Lept Gennadije Alexandrova

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
Duben – říjen
po – zavřeno; út – ne: 10.00 – 16.00 hod.
Červenec – srpen
po – zavřeno; út – ne: 10.00 – 17.00 hod.

• Svatováclavské pohoštění
Zveme Vás 28. 9. od 15.00 hod. na moravskotřebovský zámek do velkého sálu ZUŠ na
oblíbenou společnou oslavu svátku sv. Václava,
Svatováclavské pohoštění 2009.
Cimbálová muzika a tradiční písně z Moravy,
Čech i Slovenska. Tradiční pohoštění - koláčky,
štrúdl a burčák.
Výborná nálada a dvě hodiny dobré zábavy!
Vstupné dobrovolné!

Z komise památkové péče
Dny evropského kulturního dědictví
V pátek 11. září bude zahájena výstava soutěžních
prací z 11. ročníku fotografické soutěže „Moravská
Třebová, jak ji neznáme“. Vernisáž, na níž budou
vyhlášeny výsledky soutěže, se koná v kapli
františkánského kláštera v 16.00 hod.
V 17.00 hod. začíná v Domově důchodců beseda
o historii Moravské Třebové spojená s projekcí
historických fotografií města a fotokopií nejstarších
listin dochovaných v archivu.
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Z historie periodického tisku v Moravské Třebové
Schönhengster Zeitung
Historie vydávání novin v Moravské Třebové začíná
23. července 1876, kdy vyšlo první číslo týdeníku
nazvaného „Wochenblatt für Mährisch-Trübau,
Zwittau und Umgebung“ („Týdeník pro
Moravskou Třebovou, Svitavy a okolí“), vytištěné
u Kindla a Kühna v Moravské Třebové. Vydavatelem, vlastníkem a odpovědným redaktorem v jedné

„Schönhengster Zeitung“ („Hřebečské noviny“).
Od 6. října 1878 do konce roku 1882 je vedl Anton
Allerhand, potom bylo jejich vydávání zastaveno.
V roce 1884 začal knihtiskař A. Odehnal noviny
opět vydávat pod původním názvem („Wochenblatt...“) a sám vykonával i funkci odpovědného
redaktora. 3. července 1886 jej na této pozici
vystřídal lékař Dr. Vinzenz Fochler. Odpovědným

vedoucím byl Franz Donaubauer. Posledním
majitelem tiskárny byl Franz Prosser.
Po komunálních volbách v roce 1909 se situace
uklidnila a začátkem roku 1910 koupil Německý
občanský spolek od Brennerovy tiskárny zavedený
titul „Schönhengster Zeitung“. Pod názvem
„Schönhengster Zeitung, vormals Wochenblatt für
Mährisch-Trübau, Zwittau und Umgebung und
Schönhengster Nachrichten“ pak vydával noviny
dvakrát týdně. Od 1. srpna 1913 byl vydavatelem
Heinrich Ostertag, od 1. září 1914 opět Německý
lidový spolek.
Moravskotřebovský tisk v průběhu světových
válek
Když byl Ernst Heger 1. srpna 1914 povolán
k armádě, vycházely noviny „Schönhengster
Zeitung“ jednou týdně, a když musel v roce 1915
narukovat i Heinrich Ostertag, zastavila jeho
manželka 13. listopadu jejich vydávání. 11. prosince
1915 začal list na žádost členů spolku znovu
vycházet. Po návratu Ernsta Brennera ze čtyřletého
ruského zajetí převzala jeho firma 1. října 1919
znovu tisk „Schönhengster Zeitung“. Noviny vycházely jen jednou týdně, v sobotu.
10. října 1938 vítaly noviny v podobě jednoho listu
německé vojsko v Sudetech. První „říšské“ číslo
novin vyšlo 15. října jako šestnáctistránkový
„Zpravodajský list Sudetoněmecké strany“. Od
tohoto podtitulu bylo po vydání pěti čísel upuštěno.
Odpovědným redaktorem byl nadále Ernst Heger,
nakladatelem a tiskařem Ernst Brenner.
Asi od roku 1941 byly noviny vydávány pod
názvem „Schönhengster Zeitung. Mitteilungsblatt
des Landkreises Mährisch-Trübau“. Vycházely v pátek odpoledne s datem následujícího dne. Později,
asi v roce 1944, se titul změnil na „Schönhengster
Zeitung. Heimatblatt für den Schönhengstgau“.
Poslední číslo vyšlo v sobotu 5. května 1945. Jako
vydavatel a redaktor působil až do konce Ernst
Heger.

Jarmark na náměstí – v pozadí dům č. 17 s Brennerovou tiskárnou
osobě byl Ernst Halma, profesor moravskotřebovského gymnázia. List vycházel každou sobotu v 17
hodin. V roce 1877 (od devatenáctého čísla) změnil
majitele, stal se vlastnictvím firmy Kindl & Kühn.
Redaktorem zůstal profesor Halma, a to i poté, co
koncem roku koupil noviny notář Dr. Franz Kupido.
Od 1. ledna 1878 vycházely noviny dvakrát týdně
jako orgán Německé lidové strany a jmenovaly se

Moravskotřebovské vlastivědné listy č. 19
Právě vyšlo další číslo Moravskotřebovských
vlastivědných listů, které je možno zakoupit
v muzeu, v pokladně zámku nebo Turistickém
informačním centru.
Obsah:
Čeněk Pavlík – Cimburská katedrála
Vladislava Říhová – Architektonické fragmenty ze zámku Ladislava z Boskovic
Rudolf Kolomý – Samuel Mikovíni (1700 –
1750) - zakladatel proslulého hornického
školství v Banské Štiavnici. Život a dílo
významné slovenské osobnosti našeho družebního města
Jaroslav Zezula – Veduta Jevíčka od F. B.
Wernera
Miloslav Štrych – Na křižovatce prusko –
rakouské války 1866
František Vícha – Příběh jednoho domu. Proč
ještě není dům v Jevíčku, Horní Farní 178, pod
přímou památkovou ochranou?
Jana Martínková – Firma V. Mayer & Söhne
a mechanická tkalcovna v Moravské Třebové
Jana Martínková – Rozhledna na Švédském
kameni
ZPRÁVY – Poklady Moravské Třebové; Nové
publikace muzea; Zápůjčky exponátů na
Slovensko; Zámek – stavební obnova a nové
expozice; Projekt Hřebečská důlní stezka

redaktorem zůstal i po 1. lednu 1890, kdy vydávání
listu převzal majitel tiskárny Ignatz Widinsky. Od
29. června 1890 do 22. května 1891 jej ve vedení
listu vystřídal Wilhelm Dörre a toho 1. srpna 1891
nahradil Ferdinand Burschofsky.
1. ledna 1893 koupil tiskárnu i noviny Leopold
Brenner ze Znojma. Stal se vydavatelem i odpovědným redaktorem novin. Zavedl zábavnou
přílohu. Od roku 1900 vycházel list opět dvakrát
týdně pod názvem „Schönhengster Zeitung“. Roku
1902 byl jeho vydavatelem Německý lidový spolek,
od roku 1903 opět Leopold Brenner. 1. října 1906
odešel z redakce Burschofsky, který získal tiskárnu
Kormann v Zábřehu, a byl nahrazen nejdříve
Eduardem Blauensteinerem a zakrátko poté
Heinrichem Linderem. Jako vydavatel a redaktor
působil nadále Leopold Brenner. Když 3. února 1908
v pouhých 45 letech zemřel, převzal vydávání listu
a redakci Ernst Heger. Tisk zajišťovala nadále
Brennerova tiskárna, kterou převzala vdova
Karolina.
Noviny nástrojem komunálněpolitického boje
„Schönhengster Nachrichten“ („Hřebečské
zprávy“) byly založeny 1903 Německým občanským
spolkem jako nástroj boje proti tehdejšímu liberálně
smýšlejícímu vedení města v čele se starostou
Josefem Brislingerem. Tiskl je Alois Czerny v Lanškrouně, neboť Leopold Brenner nechtěl svůj list ani
svou tiskárnu propůjčit pro politický boj.
Jako „bojový list“ liberálů vycházel od roku 1902
„Mährisch Trübauer Wochenblatt“. Vydavatelem
byl Německý lidový spolek, zřízený jako protiváha
k Německému občanskému spolku. Noviny tiskl
v moravskotřebovské pobočce brněnské knihtiskárny Josefa Wesnitzkyho. Tiskárnu později koupil
Wilhelm Trentler, už v roce 1911 ji však zase prodal.
Trentler zmodernizoval vybavení tiskárny a pojmenoval ji „Guttenberg-Druckerei“. Technickým

Mitteilungen zur Volks- und Heimatkunde des
Schönhengster Landes
Časopis „Mitteilungen zur Volkskunde des
Schönhengster Landes“ („Zprávy k národopisu
Hřebečska“) založili roku 1905 Alois Czerny, ředitel
dívčí měšťanky, vlastivědný pracovník, od roku
1906 správce muzea, a Dr. Franz Spina, tehdy
profesor gymnázia, později slavista na pražské
německé univerzitě a významný politik. Zpočátku
vycházel také jako příloha „Schönhengster Zeitung“.
Do roku 1910 bylo jeho vydavatelem národopisné
oddělení Spolku pro další vzdělávání obchodnického
a živnostnického stavu. V roce 1911 byl jeho název
změněn na Mitteilungen zur Volks- und
Heimatkunde des Schönhengster Landes
(„Zprávy k národopisu a vlastivědě Hřebečska“)
a jeho vydavateli byli Alois Czerny, Dr. Franz Spina
a Rudolf Pechhold, učitel a kulturní a vlastivědný
pracovník. V letech 1912–1917 jej vydával Alois
Czerny sám z pověření oddělení pro národopis
a vlastivědu výše uvedeného spolku. Po jeho smrti
v roce 1917 byl hlavním redaktorem Max Hansmann, ředitel gymnázia. V roce 1938 jej vystřídali
profesor Hans Nowak a řídící učitel v Gruně Karl
Ledel. Po začlenění Moravské Třebové do Říše
vstoupil Ledel do Říšské komory pro písemnictví
a dosáhl povolení pokračovat ve vydávání časopisu.
Poslední ročník vyšel v roce 1941. Časopis tiskla
Brennerova tiskárna v Moravské Třebové.
Kromě výše uvedených periodik vycházely v Moravské Třebové katolické noviny, vydávané zdejšími
kaplany. V Brennerově tiskárně byly tištěny také
listy Německé dělnické strany „Der deutsche
Arbeiter“ („Německý dělník“), „Der deutsche Bergmann“ (Německý horník“) a „Der deutsche Eisenbahner“ („Německý železničář“). Jejich redaktorem
byl po nějakou dobu Hans Knirsch, dělnický a národně socialistický politik, narozený v Třebařově.
Spolupráce s tiskárnou neskončila ani poté, co
Ferdinand Burschofsky, předseda Německé dělnické
strany, přesídlil do Zábřehu.
-jm-
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
PŘIJĎTE SE BAVIT DO KNIHOVNY
1. 9. – 30. 9. 2009 – Zvíře v člověku
Výstava ilustrací Nikoly Kalinové, bývalé žákyně
výtvarného oboru ZUŠ (třída p. uč. V. Čadílka)
a současné studentky Střední školy umění a designu
v Brně. Mladá výtvarnice se představuje dvěmi
autorskými knihami – Orwellovou Farmou zvířat
a La Fontainovými Bajkami. Přístupno v půjčovní
době knihovny.
1. 9. – 30. 9. 2009 – Knihovna rodičům a pedagogům
Výstava novinek pedagogické a psychologické
literatury. Určeno odborné i laické veřejnosti.
Otevřeno v půjčovní době městské knihovny
(oddělení pro dospělé). Na vyžádání připravíme
výběrovou bibliografii.
16. – 22. 9. 2009 – Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut (22. 9.)
Městská knihovna připraví k 10. ročníku Evropského týdne mobility, jehož hlavním tématem je heslo
„Naše město-naše klima“ výstavu literatury z oblasti
ochrany životního prostředí, dopravy, architektury
(budování klidových zón) a hygieny (omezování
hluku) aj. Naleznete tu dále příručky o kondičním
a zdravotním cvičení, soubory map, tipy na výlety
nebo o zdravém životním stylu aj.
Výstava bude přístupna v půjčovní době knihovny.
Připravujeme:
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Přednáška Tomáše Jandy o knize Německá průchozí
dálnice (regionální historie). Beseda se spisovatelem
Oldřichem Koudelkou nad jeho novými knihami
z oblasti myslivosti.
Knihovna dětem
Čte celá třída
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje na školní rok 2009/2010
12. ročník soutěže Čte celá třída. Soutěž je určena
pro třídní kolektivy základních a speciálních škol
a víceletého gymnázia. Písemnou přihlášku je nutno
odevzdat do 30. 9. 2009 v městské knihovně

prostřednictvím třídního učitele nebo učitele českého
jazyka.
Úkolem soutěžících je v době od 1. 10. 2009 do
31. 5. 2010 navštívit společně knihovnu, stát se v co
největším počtu žáků registrovanými čtenáři
knihovny, vypůjčit si ve sledovaném období, co
nejvíce knih a časopisů a o přečtených knihách
vytvořit společný čtenářský deník.
Soutěž je rozdělena do 2 kategorií (1. stupeň ZŠ
a speciální škola, 2. stupeň základních škol a víceleté
gymnázium ) a bude čtvrtletně průběžně hodnocena.
V závěru soutěže odevzdají soutěžící společný
čtenářský deník. Vítězné třídy se mohou těšit na dort
a každý žák, který se na celkovém výsledku podílel,
získá knižní odměnu. Čtenářské deníky všech
zúčastněných budou vystaveny v městské knihovně.
Podmínky soutěže Čte celá třída spolu s přihláškami
jsou k vyzvednutí v dětském oddělení knihovny.
1. 9. – 30. 9. 2009 – Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších knih na doplnění
a zopakování učiva základní školy (matematika,
český jazyk, vlastivěda, historie aj.). Přístupno v půjčovní době knihovny.
10. 9. – 19. 9. 2009 – Potulná pohádková země –
Vítězslava Klimtová
Putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové vytvořených na základě ilustrací
z jejích dětských knížek (Lexikon ohrožených druhů
strašidel, Ze života skřítků domácích, Obyčejný
skřítek, Bukvínkova píšťalka aj). Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny, zajištěn i prodej
knih autorky.
Půjčovní doba knihovny:
Dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ř e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod.
Studovna, čítárna
pondělí-čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ř e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod
Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ř e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod.

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

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 ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi.
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své ratolesti nedělní mateřské školce v místnostech na faře.

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

Pořadí bohoslužeb:
Po/
9.00 hod. klášterní kostel
Ut/ 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/
8.30 hod. farní kostel
18.00 hod. klášterní kostel
Během letních prázdnin se uskutečnilo několik akcí
pro děti školního i předškolního věku a mládež
(tábory, ministrantské Alpy). Pro rodiny s dětmi byla
uspořádána farní dovolená v Orlických horách
v pastoračním centru Vesmír, které se zúčastnilo
kolem 90 lidí (včetně malých dětí). Podobné akce
jsou pořádány každý rok a opakovaně měly velký
úspěch. Konaly se pod vedením místních bratří
Františkánů. Poděkování patří zejména o. Šebestiánovi.
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Oblastní charita informuje o akcích
V měsíci září nebude v klášteře setkání seniorů,
protože v úterý dne 8. 9. 2009 pořádáme zájezd pro
seniory na poutní místo Neratov, zámek
Častolovice a Doudleby. Předpokládaná cena 250 –
300,- Kč.
Ve středu 9. 9. bude opět zajištěna doprava na
hřbitov a zpět – všichni, kdo máte o svoz zájem,
přijďte ve 14.00 hod. na parkoviště u soc. služeb
(Domov důchodců).
Informujeme o činnosti:
Provoz humanitárního šatníku začne opět od září –
pátek 4. 9. mezi 15.00 – 17.00 hod. na faře. Pokud
se podaří získat státní dotaci, plánujeme koncem
roku zřídit novou soc. službu „Sociálně terapeutické
dílny“ pro další občany se zdravotním postižením.
Služba by měla vzniknout z individuálního projektu
PK jako návazná služba na denní stacionář
Domeček. Služba bude nabízet klientům rozvoj
pracovních návyků a zdokonalení jejich dovedností
prostřednictvím několika terapeutických dílen. Za
tuto službu nebudou muset klienti ze zákona platit.
Případní zájemci o tuto službu se mohou již hlásit
v DS Domeček či domluvit si osobní schůzku na
tel. 739 002756, 461 310627. Stále je v provozu
půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek,
která nabízí pomůcky na přechodnou dobu všem,
kdo je potřebují. Kontaktní osoba, tel.: p. Dokoupilová, 739 002744.
Co se dělo v Domečku o prázdninách:
V měsíci červenci jsme byli s klienty DS na
týdenním ozdravném pobytu ve Vysokých Tatrách.
Záštitu nad akcí s názvem „Hurá do Tater“ převzal
hejtman PK Radko Martínek. Klienti navštívili
mnoho krásných míst, festival v Kežmarku a nechyběly ani turistické procházky. Akce se konala již
po druhé a měla opět velký úspěch. Všichni se vrátili
nadšení a spokojeni. Během prázdninových měsíců
jsme pro klienty Domečku uspořádali i několik
jednodenních akcí – opékání v Pekle, návštěva ve
Zdětíně u p. Nápravníkové apod.
Poslední pátek v srpnu navštívili zařízení DS
Domeček zástupci partnerského města holandského
Vlaardingenu, s kterými jsme diskutovali o budoucí
spolupráci. Pracovní setkání proběhlo v přátelské
atmosféře.
Co plánujeme:
Pokračovat ve spolupráci s partnerským městem
Vlaardingen a upevňovat navázané dobré vztahy.
Rozvíjet činnost OCHMT v celém Moravskotřebovském a Jevíčském regionu a nabízet služby i v okolních obcích. Během září návštěva centra denních
služeb Světlanky ve Svitavách s klienty Domečku.
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.ochmt.cz či v zařízení DS Domeček na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Krásné a pokojné dny Vám všem přeje ředitelka
Oblastní charity M. Třebová
Ludmila Dostálová a pracovní tým OCHMT
- redakčně zkráceno -

Aktivní léto
v Domově pro seniory
Začátek léta byl v Domově pro seniory ve znamení
Sportovního dne, kterého se měli možnost i díky
studentům ISŠ zúčastnit všichni obyvatelé domova.
Každý kdo měl odvahu si vyzkoušel sedm
netradičních disciplín a odnesl si odměnu, kterou
připravil realizační tým díky našim sponzorům.
Odpoledne byla pro všechny připravena ochutnávka
opékaných klobás a točené pivo. K dobré pohodě
nám hrál pan Beyer.
Radost z houbaření zavedla naše obyvatele opět po
roce do Udánského lesa. S nasbíranými houbami se
pochlubili i těm, kteří již sami nezvládnou cestu.
V průběhu léta si naši senioři udržují dobrou
fyzickou formu hraním kroketu, petangu a šipek.
Na konec prázdnin připravil realizační tým osmé
Meziústavní hry, za podpory Zdravého města.
V těchto hrách se utká sedm družstev z domovů
Svitavska a Prostějovska. Zde se bude hodnotit
a bodovat šikovnost účastníků.
Realizační tým

strana 10

ZÁŘÍ

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

Lipsko opět v Moravské Třebové!
Po společném pobytu žáků od „Kostela“ a německých žáků v Drážďanech, jsme žáky z partnerské školy v Lipsku uvítali v našem městě
dokonce dvakrát. Nejprve v březnu proběhl koncert
učitelsko – žákovské kapely v koncertním sále ZUŠ,
za účasti žáků, rodičů i veřejnosti. Hvězdami
programu byli naši žáci, svědčí o tom závěrečná
slova našeho německého kolegy, pana Dietmara
Maly: „Na naší škole v Lipsku již není osoba, která
by neznala jméno Petr Hrubý a všichni obdivujeme
talent a velikost hlasu Ilony Burianové.“ Týden od
14. do 20. června byl vrcholem naší spolupráce ve
školním roce 2008/2009 – němečtí žáci přijeli
i se svými pedagogy na výměnný pobyt s ubytováním v českých rodinách. Od prvního dne nebyly
žádné problémy, protože většina dětí i rodičů se již
dobře znala. Žáci každý den absolvovali několik
hodin společné výuky, převážně v angličtině.
Zbývající čas jsme vyplnili výlety a dalšími
společnými akcemi – navštívili jsme Moravský kras,
kapucínský klášter a ZOO v Brně, netradičním
způsobem – na raftech jsme si prohlédli historické
části Olomouce. Akcí bylo pochopitelně mnohem
víc, poslední večer se nám i s rodiči vydařil na
bowlingu. Obrovská podpora našemu projektu přišla
ze strany rodičů, kteří vytvořili všem německým
žákům bezchybné zázemí v rodinách. Všechny
tyto akce proběhly za podpory Pardubického kraje
a města Moravská Třebová. Děkujeme.
Zdena Šafaříková

Školky v akci...
Barevné hrátky byly hlavním tématem, které měly
zpříjemnit pobyt dětí v mateřských školách. Oslovili
jsme tedy město projektem, kde hlavním cílem měla
být integrace dětí se specifickými poruchami do
kolektivu dětí v běžných mateřských školách. Štěstí
se usmálo, město projekt schválilo a poskytlo nám
finanční podporu na realizaci našich plánů. Hurá do
toho, tohle znělo celou naší školkou. Společně s mateřskou školou Tyršova Moravská Třebová a mateřskou školou Mladějov jsme se pustili do díla.
Vše probíhalo formou pohádek, které máme všichni
tak rádi. Děti byly rozděleny do družstev, kterým
byla přidělena jedna veselá barvička. Soutěžilo se,
hrálo, vyrábělo, zpívalo a cvičilo. Děti si mohly
zkusit různé techniky kreslení, keramiku, zacvičily
si pohádkovou jógu, pracovaly i s hudbou formou
muzikoterapie a mnoho dalších aktivit. Samozřejmě
nechyběl ani netradiční karneval. Bylo hezké se
dívat do spokojených dětských tvářiček, které byly
tak hravé a toužily při všech hrách být co nejlepší.
Velikou odměnou a překvapením pro všechny byl
tajný výlet mašinkou do Mladějova, kde nás moc
hezky přivítaly paní učitelky z místní mateřské
školy. Tam jsme společně navštívili průmyslové
muzeum. A bylo na co se dívat. Mašinky si získaly
obdiv nejen u chlapců, ale i děvčata byla nadšena
z velkých vláčků.
Pomaličku se blížil konec projektu a také vyhodnocení celé akce. Na dětech bylo vidět, jak netrpělivě
čekají, kdo asi vyhrál, které barevné družstvo bude
nejlepší. Protože všechny děti byly moc šikovné,
nebylo tedy žádných poražených, ale pouze vítězové. Každý si odnesl domů nejen krásné zážitky, ale
spoustu odměn a sladkostí za své skvělé výkony.
Závěrečné AHOJ se ještě dlouho neslo všemi školkami a doufáme, že nejen v dětských srdíčkách
zůstalo to krásné PŘÁTELSTVÍ.
Poděkování patří nejen učitelkám speciální mateřské
školy Lence Zítové a Renatě Nebuchlové, ale také
učitelkám Ivě Fréharové a Daně Větrové z MŠ
Tyršova a ředitelce Daně Antlové z MŠ Mladějov,
které pomohly při celé realizaci projektu.
Hana Zmeškalová,
ved. uč. MŠSP Moravská Třebová

Příspěvek paní Dagmar Vomelové „Desátý festival
ve jménu fotografických mágů“ byl redakčně
zkrácen v souladu s vnitřním předpisem MěÚ
Moravská Třebová „Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje.“ Při krácení může
dojít ke změně větné skladby. Omlouváme se za
nesprávně uvedenou čárku v textu autorky.
Redakce MTZ zpravodaje

2009

Moravskotřebovský víceboj se zařadí mezi tradiční akce města
Před jednadvaceti lety se v Moravské Třebové
narodil nadějný sportovec Michael Havlík.
Sportovní kariéru zahájil pod vedením trenérky
Miloslavy Novákové
v AK Moravská Třebová. Od roku 2003 reprezentoval sportovní klub
Hvězda Pardubice a od
roku 2007 působí v AK
Olomouc.
Mezi nejvýznamnější
úspěchy patří 2. místo
MČR 2005 štafeta 4x400 m, 3. místo MČR 2005
družstev, 2x finálová účast na MČR 2005, 2006 –
400 m překážek, 5x účast na Mistrovství republiky
jednotlivců, 2008 – účast s AK Olomouc na baráži
o extraligu. V letošním roce se rozhodl se svými
přáteli uspořádat v M. Třebové víceboj v atletice.
Proč jste se rozhodl uspořádat víceboj v atletice
právě v Moravské Třebové?
Navazujeme plynule na víceboj pořádaný Radkem
Pavlišem. Rozšířili jsme počty kategorií a chceme
dát šanci všem, kdo si to chtějí zkusit. Myslíme si,
že jak pro závodníky, tak pro diváky by to měl být
atraktivní zážitek, protože ne každý má možnost
si tyto disciplíny vyzkoušet. Největší důraz klademe
na děti, kdy i jedním z cílů organizátorů je snaha
o podnícení jejich zájmu o sport, zejména atletiku.
Pro koho je víceboj určený?
Ve 20 kategoriích si přijde na své opravdu každý.
Nejmladší kategorie je PŘÍPRAVKA I (roč. narození
2002 a mladší), nejstarší pak MUŽI III (ŽENY III) (1969 a starší). Disciplíny jsou situované tak, aby je
zvládl opravdu každý. Volíme nejmenší výšku
překážek i lehčí náčiní než je v klasickém desetiboji.

Naší největší odměnou bude co největší účast
a úsměv na rtech.
V jakých disciplínách se bude bojovat?
Škála disciplín je opravdu pestrá. Každá kategorie je
typická svým složením disciplín. Nejmladší závodí
v dvouboji (60 m, dálka) naopak muži mají devítiboj
(60 m, 60 m př., 200 m, 1000 m, koule, dálka, výška,
oštěp, disk).
Pozval jste nějaké atletické hvězdy?
V hledáčku se objevil i Roman Šebrle, ovšem ten má
svůj harmonogram už plný. Snad v dalších letech.
Mimo kvalitních třebovských atletů se chystáme
pozvat i kluky z větších měst jako jsou Pardubice
a Olomouc. Nejvíce budeme rádi, když potkáme
známé tváře z řad místních sportovců i nesportovců!
Věřím, že úroveň bude dobrá a diváci budou mít na
co koukat.
Chcete udělat z víceboje tradiční akci města?
Určitě. Naší snahou je dostat víceboj do podvědomí
občanů. Děláme to pro rozvoj atletiky ve městě
s důrazem na naše nejmenší spoluobyvatele. S podporou II. ZŠ a především ostřílenou ikonou třebovské atletiky Miloslavou Novákovou víme, že je
tato akce splnitelná. Je nám jasné, že nemůžeme
konkurovat velkému seriálu závodů Cykloman, ale
věříme, že lidé si na nás čas udělají a budou
odcházet spokojeni. Termín 26. 9. 2009 by měl být
volný z hlediska akcí města.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.mtviceboje.ic.cz
Co čeká na vítěze jednotlivých kategoríí?
První 3 v kategorii obdrží medaile, diplomy a věcné
ceny. Budeme hodnotit i nejlepší výkony závodu.
Celkový vítěz devítiboje obdrží putovní pohár.
Více informací k víceboji na vkladném listě.
-red-

Jaký byl a jaký bude školní rok našeho gymnázia
Cizí jazyky
Vyučujeme jazyk anglický, německý, ruský, latinu
a nepovinně lze studovat španělštinu. Výuka probíhá
v jazykových učebnách, v počítačové učebně,
v učebně s interaktivní tabulí, ale také při výměnných pobytech a zahraničních zájezdech. Máme dvě
partnerské školy – v Holandsku a v SRN.
Počet povinných vyučovacích hodin cizích jazyků
týdně je sedm (1. a 2. ročník) a osm (3. a 4. ročník)
a další tři nebo šest hodin volitelných ve 4. ročníku,
což je 1000–1200 hodin za celé čtyřleté studium.
Pro studenty organizujeme cizojazyčná divadelní
představení, besedy, k dispozici je cizojazyčná
knihovna.
Český jazyk a humanitní předměty
V celostátním projektu Studenti čtou a píší noviny
bylo našim žákům na stránkách MF Dnes otištěno
13 příspěvků, v projektu městské knihovny „Čte celá
třída“ jsme již potřetí zvítězili. Exkurzemi pokračoval projekt Po stopách památek UNESCO v ČR.
Do výuky bylo zařazeno několik zajímavých besed
o významných literárních osobnostech, o Africe,
o Vietnamu, o holocaustu v našem regionu. Výuka
volitelného předmětu dějepisné praktikum probíhala
netradiční formou přímo v prostorách muzea.
Novinkou tohoto školního roku je výuka etikety
vedená zajímavou a poučnou formou.
Přírodovědné předměty
Vyučujeme v učebnách vybavených interaktivními
tabulemi a další technikou umožňující moderní a zajímavý způsob výuky spojený s praktickými
cvičeními v laboratořích i v terénu. Jsme zapojeni do
mezinárodního ekologického projektu Globe (naměřená data odesíláme organizaci NASA v USA),
projektu Recyklohraní; realizujeme školní projekty
Životopis stromů a Život v přírodě. Školním
projektem pro veřejnost byl také Den dětí na
gymnáziu „Za tajemstvím přírody", který navštívilo
370 dětí Moravskotřebovska.
Za aktivity v oblasti environmentální výchovy jsme
získali ocenění Ekologická škola 3. stupně.
Tělesná výchova a sport
V loňském školním roce jsme dosáhli nejlepšího
umístění v dosavadní historii Olympiády Pardubického kraje, v kategorii středních škol jsme obsadili
4. místo (na 3. místo nám chyběl 1 bod). Letos začneme vyučovat nový volitelný předmět netradiční sportovní hry (softbal a interkros), budeme ověřovat účinnost posilovacích programů v nové školní posilovně.

Informatika
Uplynulý školní rok byl ve znamení rozjezdu
projektu ESF „S e-learningem k rozvoji klíčových
kompetencí“. Díky němu byla během prázdnin nově
vybavena a nainstalována počítačová učebna. Postupně budeme zavádět a využívat metody e-learningu ve
většině předmětů. Žáci budou mít k dispozici on-line
učební materiál, což ocení především v době nepřítomnosti ve výuce.
učitelé gymnázia

• NABÍDKA
Agentura Arnika ve školním roce 2009/10
nabízí:
- pro děti předškolního věku:
přípravný kurz anglického jazyka
- pro žáky 1. tříd ZŠ:
pokračování přípravného kurzu
- pro všechny věkové kategorie:
rehabilitační plavání a cvičení
Informace a přihlášky: tel./zázn.: 461 316 285;
mob. 606 223 855
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz
PaedDr. Marie Blažková

XII. ročník soutěže
– Zlatý pomeranč
Místní organizace Sdružení pro mentálně postižené
v Moravské Třebové pořádala i letos pro své členy
a příznivce velice populární dlouhodobou soutěž ve
sběru sušené pomerančové kůry. Do již dvanáctého
ročníku se zapojilo celkem 23 jednotlivců (členové
MO SPMP, žáci a pedagogové speciální školy)
a kolektiv klientů ze stacionáře Domeček. Letošní
množství odevzdané sušené pomerančové kůry,
64,6 kg, je méně než loňských rekordních 111,5 kg.
Zřejmě i na naše „sběrače“ dolehla světová hospodářská krize!? Jsem přesvědčený, že příští ročník
bude co do množství odevzdaných kilogramů lepší
než tomu bylo nyní.
Výsledky: 1. Pavel Lujka, 2. místo Ondřej Muselík,
3. místo Stanislav Ševčík
Mgr. Miroslav Muselík, učitel spec. školy
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Powerman 2009: Návrat krále
Pocsai nedal nikomu šanci
Všeobecné očekávání bylo nabíledni: na domácí trati
v Kunčině zvítězí reprezentant Berka, nejlepší z Papíráku, jehož vůlí bylo
pokračovat ve vítězném
tažení. Duatlon je jeho
specialitou, tedy prestižní
záležitostí, nehledě na to,
že titul moravskotřebovského cyklomana je pro
každého velmi lákavý...
„Sliby se mají plnit a já si
to pamatuji“, odsouhlasil
na startu náročného závodu. Konkurenci mu tvořila dalších padesát cyklistů.
Právě v těchto časech dochází ke generačnímu
střídání. Na místa Pocsaie, Doležela aj. se derou
mladíci Berka, Keclík, Pavlík, a další. Pokud jsou na
startu, musí se další favorité zisku prestižního titulu
(Dvořák, Kadidlo, Orálek, Rotter, Doležel aj.) hodně
snažit. Jsou-li v průběžném pořadí výše, je to
většinou zásluhou reglementu soutěže (větší počet
startů). Objektivně však bude rozhodovat na konci
seriálu sedm nejlepších výsledků (z 10 možných).
Berka tentokrát nechyběl a mínil udělit svým
soupeřům další lekci z vůle „Samozřejmě, že na
jedné straně je to značně svazující. Vůle zvítězit, na
druhé straně po tvrdém tréninku znám své možnosti

Florbal 2008/09
Florbalový amatérský klub Kösso prožil úspěšnou
sezónu. Již druhým rokem působí v brněnské soutěži
Amaterské florbalové lize. Letos jednoznačně ovládl
třetí ligu divizi B a už několik turnajů před závěrem
sezóny mělo jistý postup do druhé nejvyšší ligy této
soutěže, které se účastní 72 především jihomoravských družstev.

V příštím roce bude bojovat o postup do nejvyšší
úrovně AFL první ligy. AFL pořádá již druhým
rokem tzv. Ligový pohár. Druhý ročník tohoto klání
opět vyhrálo Kösso, a to nad domácím týmem
Hattrick Old Boys. Do Moravské Třebové tak z Brna
putovaly za sezónu 2008/09 dva poháry. Vyvrcholením sezony byla červnová účast na neoficiálním
mistrovství republiky neregistrovaných hráčů na
turnaji OpenGame v Brně. Třebováci jednoznačně
šli za největším amatérským florbalovým úspěchem
sezony. Klání v základní skupině zvládli bez ztráty
bodu a po dvou dnech se zařadili mezi aspiranty na
vrcholná umístění. Boje v play off vycházely nad
očekávání a Kösso ovládlo zápasy až do finálového
nedělního duelu proti soupeři ze severu Čech Sport
Krupka. Finálový zápas před televizními kamerami
se vyvíjel jako všechny před tím. Již po několika
minutách Kösso vedlo 1:0 a další obrovské šance
přicházely. Bohužel šance zůstaly bez brankové
odezvy a to zejména zásluhou brankaře Krupky.
Třebováci stále velice ofenzivně naladěni bohužel
nedokázali zlomit odpor soupeře a ten střelou v přesilové hře a při ojedinělém přečíslení dokázal otočit
vývoj utkání ve svůj prospěch. Přes ohromný tlak
v útoku nebylo schopno Kösso dlouhé minuty
srovnat skóre, což se povedlo až minutu před
koncem Dosedělovi a naděje opět žila. Bohužel
finále nepokračovalo prodloužením, ale nenáviděnými nájezdy. Kösso nedokázalo zlomit prokletí
trestných střílení a po posledním nájezdu Severočechů zavládl velký smutek – ZLATO putuje do
Krupky. Druhé místo není rozhodně zklamáním.
Více: http://hummel09.opengame.cz/florbal126-903-283-284_Kategorie_-_amateri

i schopnost, tudíž chci!“ podotknul.
Průběh závodu
Vše začalo tříkilometrovým během. M. Berka si
vytvořil slibný náskok. „No jo, jenže, pak jsem
musel táhnout sám cyklistické pole „vlčáků“,
naštěstí to více vybudilo mé volní vlastnosti. Totálně
to nešlo, jsem nejspíš nemocný (to není žádná
výmluva), po závodech mířím na pohotovost.“
Něco na tom bude, druhý v úvodním běhu Pocsai
minutovou ztrátu na svého soupeře zlikvidoval
během 2 km, totéž se podařilo i oddílovému
kolegovi z OMT Pardubice, duatlonistovi Keclíkovi.
Jenže pak přišel šok a obrovité/nezadržitelné sólo
pro někdejšího cyklomana Pocsaie. „Dlouho jsem se
hledal, dnes to konečně vyšlo. Trať znám dokonale,
kopce mi problém nedělají. Proti loňsku pomohlo
i počasí,“ prozradil v cíli s úsměvem.
Ovšem také ostatní sportovci v závěsu za bezkonkurenčním Pocsaiem který nedopustil žádnou komplikaci, dokázali, že umějí. V průběhu náročného
cyklokrosu (22 km - směr Mladějovské hradisko
a zpět) se dařilo aspirantům na celkové prvenství
v Cyklomanu (Rotter, Doležel, Kadidlo, Kuběnka
aj.)
Slovo soupeřů z pelotonu
Jakým byl M. Berka soupeřem?
„Nebyl evidentně ve „své kůži“. Po běhu všichni
čekali Berku jako vítěze. Ve chvíli, kdy jsem ho po
pár minutách dojel, bylo zřejmé, že tu něco
nefunguje. Martina jako kolegu z týmu dobře znám.
Jeho slova:“Jeď!“ místo, aby se zavěsil a spolupracoval byla výmluvná. Sport je sport, příště nám
to natře na plné čáře! Jeho kvality jsou nepostižitelné,“ glosoval výkon svůj a hlavního favorita držitel
bramborové medaile P. Keclík.
Ano, nikdo nečekal takový útok staronového krále.
„Šaňo byl prostě doma! Nemohl přece prohrát!“
komentoval organizátor Powermana R. Richter,
spolunositel dresu kunčinských čertů. „Koukněte na
výsledky i my jsme na úrovni duatlonové čs.
reprezentace,“ vtipně komentoval s nadhledem
jeden z favoritů Kuběnka, který po většinu trati
„vedl“ svého syna, proto sám zaostal v boji o ty
nejvyšší příčky.
Co bude dál?
Sedmý závod Cyklomanu poněkud zauzlil průběžnou situaci v celoročním seriálu. Rozhodující
budou nyní poslední tři závody, jejichž výsledky se
někomu odečtou, jiným přičtou. Babí léto je klasika
na horských kolech, silniční časovka a výjezd do
vrchu jsou zcela specifickými závody. Boj kdo
s koho začíná a bude ještě velmi dramatický.
Třebaže jistými vítězi ve svých kategoriích jsou již
J. Vondráčková (Z1), B. Schneiderová (Z2), J. Hanák (M3) a J. Kubín (M4), zřejmě i P. Keclík (J).

Program činnosti KČT
Sobota 5. 9. - Cyklistický výlet Na hrad
Brníčko za Zábřehem. Sraz zájemců v 8.30
hod. u autobusového nádraží. Délka trasy cca
90 km. Návrat okolo 18. hod. Svačinu sebou.
Středa 9. 9. - Přátelské posezení v klubovně
odboru KČT od 19.00 hod. Informace k zájezdu
do Beskyd a upřesnění programu na měsíc říjen.
Sobota 12. 9. - Účast na DP Lanškrounská
kopa. Sraz cyklistických zájemců o společnou
jízdu do Lanškrouna v 8.30 hod. u autobus.
nádraží. Ostatní zájemci si volí přepravu do
Lanškrouna individuálně a účastní se akce dle
nabídky propozic.
Pátek 18. 9. - Turistická akce k EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY - nabídka pro
rodiče s dětmi: Cesta na hradisko – pěší
vycházka pro rodiče s dětmi do 10 roků v délce
do 5 km v prostoru pod třebovským hradiskem,
zpestřená zábavnými soutěžemi. Sraz zájemců –
na konci ulice Pod Strání (zahrádkářská
kolonie za nádražím ČD –na žlutě značené
turistické cestě) v době od 15.30 do 16.00 hod.
Pátek - pondělí 25. – 28. 9. - Tradiční podzimní
turistický zájezd KČT svitavského okresu –
letos vedený Do Beskyd. Přihlášení členové
obdrží podrobné propozice v nejbližší době.
V měsíci září budou i nadále ve středu a o volných nedělích uskutečňované cyklovyjížďky
do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13.00 hod.
u autobusového nádraží.
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Cyklomaratón Generali Malá
Haná ve znamení „cizinců“
Do Moravské Třebové se opět sjeli vyznavači
silničních cyklomaratonů z celé ČR, aby spolu
s „Orim“ (D. Orálek) prokřižovali na kolech
střední Moravu. Nově se 4. ročník uskutečnil
pod názvem sponzora jako Cyklomaraton
Generali Malá Haná. Třebaže není zařazen
(zatím) do seriálu Cykloman, potvrdil znovu
silnou pozici cyklistiky v Moravské Třebové
a zázemí, které ve městě tento sport má.
Konkurence už v loňském roce naznačila svou
stoupající úroveň a více než stovka cyklistů si
přišla na své. Cyklisté z Brna, Olomouce,
lanškrounští a vůbec z celé ČR se vyřádili na
trase 110 km, v níž se potýkali zejm. s mnoha
kopci (M. Třebová - Lázek - Cotkytle - Horní
Heřmanice - Výprachtice - Čenkovice - Červená
Voda - Horní Studenky - Svébohov - Hoštejn Hynčina - Svojanov - M. Třebová).
Na startu se brzy oddělila skupinka těch
nejlepších, kteří stupňovanými tempem mínili
vytvořit co nejlepší podmínky pro závěr finiš.
Do cílové rovinky se přiřítilo 13 cyklistů,
rozhodovalo se ve spurtu a sekundové rozdíly
ovládly výsledkovou listinu. V jejich středu
v prvé desítce skončil rovněž nejlepší „domácí“
jezdec - loňský cykloman D. Dvořák (Tatenice).
Ten nám také prozradil průběh závodu:
„Klidné tempo jsem narušil už na 20 km vlastně
já, když mi Skřeček při stoupání na Lázek
„poručil“: „Jeď!“ Při mém stíhání se celý
peloton roztrhal na menší skupinky. V čele
nakonec zůstala silná 19ti členná svita, která
spolu jela dalších 40 km. V Horních Studénkách
poodjela ve sjezdu dvojice brněnských maratónců, bohužel v zatáčce upadli, takže zbytek jel
poněkud obezřetněji nikoli úsporně a pomaleji.
Průměrná rychlost vyšplhala na více než 35
km/h. Tempo bylo i nadále vysoké. Skupina se
průběžně trhala na menší, znovu sjížděla, zeštíhlovala podle profilu tratě. Proslulý hynčinský kopec definitivně selektoval rozhodující
„třináctku“, v níž jsem z domácích jezdců zůstal
už sám; v drsném spurtu jsem nestačil na
nejlepší. Byli hodně dobří!“.
Zbytek závodního pole dojížděl podle sil
cyklistů s různým časovým zpožděním.
„Letos jsem se hodně trápil. Nejpřijatelněji se
mi jelo v okolí Červenovodského sedla. Tempo
jsem ztratil před Hynčinou a odpadl jsem.
Přesto jsem spokojený, trať jsem zajel solidní
průměrnou rychlostí 30 km/h. Zajímavé bylo
rovněž na trati sledovat počínání mého syna
juniora, který rovněž zdárně dorazil do cíle,“
dodal jeden z organizátorů R. Cvrkal, tradiční
účastník cyklomaratonů po celé ČR.
Lépe dojelo rodinné duo Pavlíkových, Miroslav
(otec) a Michal (syn), ve svých věkových
kategoriích dokázali vystoupat až na medailové
stupně. Dobře se vedlo i dalším stabilním
účastníkům Cyklomana - Třasák L. (Holice,
20.), Kadidlo J. (M. Třebová, 29.) či Pavlík M.
(M. Třebová, 35.), Rotter M. (Třebařov, 37.)
a Sedláček T. (M. Třebová, 38).
Z výsledků
M1
1. Zelenka Radek
3:11:22,00
2. Bouška Jiří
3:11:22,50
3. Doležal Tomáš
3:11:23,00
9. Dvořák Dušan
3:11:26,00
M2
1. Skřeček Robert
3:17:43,00
2. Dlesek Václav
3:26,58,00
3. Pavlík Miroslav
3:29:03,00
9. Kuda Miroslav
3:35:15,00
10. Cvrkal Richard
3:37:55,00
M3
1. Drahoš Petr
3:11:24,50
2. Šenk Jaroslav
3:27:05,00
3. Martinec Jiří
3:31:58,00
Z1
1. Simonová Monika
3:37:53,00
2. Podvalská Jana
3:52:22,00
3. Moravcová Šárka
4:08:54,00
5. Vondráčková Jana
4:35:49,00
J
1. Vopálka Pavel
3:20:58,00
2. Pavlík Michal
3:31:55,00
3. Komínek Jiří
3:38:38,00
4. Kuběnka Jan
3:42:12,00
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Sport v září
CYKLISTIKA
Seriál Cykloman 2009 se posune v září o jediný závod
vpřed, bude však důležitý, neboť již začíná škrtání
(počítá se sedm závodů z 10, dle libovolné volby
účastníků).
Babí léto, crosscountry
Datum a místo akce: 12. 9. 2009, Fotbalový stadion
Slovan Moravská Třebová
Pořadatel: Norbert Budig, tel. 603 515 118, Mojmír
Žáček, tel. 604 959 087. Prezence: den před závodem
v Železářství na Lanškrounské do 17.00 hod., v den
závodu v místě startu mezi 11.30 - 13.00 hod. v areálu
stadionu. Děti v den závodu v místě startu mezi 12.00 12.25 hod.v areálu stadionu. Startovné: 100,- Kč na
osobu - občerstvení na trati, v cíli párek a pivo. Start:
start dětí: 12.30 hod. od stadionu, společný start všech
kategorií: 14.00 hodin od stadionu. Kategorie: obvyklé
= M1, M2, M3, M4, Z1, Z2, J + děti (2003 a mladší).
Trasa: Trasa vede převážně po zpevněných polních
a lesních cestách, je označena žlutými šipkami a fáborky (mlíkem). Jede se za plného silničního provozu.
Trasa měří 50 km a krátká 30 km. V Nové Vsi je dělení
tras, možnost jet přímo do cíle (30 km) nebo odbočit
vpravo a najet do druhého okruhu a po dalším příjezdu
do Nové Vsi již pokračovat do cíle.
FOTBAL
2. 9. - 17.00 - A muži - Vysoké Mýto
5. 9. - 14.45 - Dorost st., ml. - Letohrad
12. 9. - 14.45 - Dorost st., ml. - Svitavy
13. 9. - 10.15 - C muži - Hradec n/Sv.
13.00 - Žáci st., ml. - Libchavy
19. 9. - 16.00 - B muži - Sebranice
20. 9. - 16.30 - A muži - Svitavy
26. 9. - 14.15 - Dorost st., ml. - Třemošnice
28. 9. - 10.15 - C muži - Křenov

Tato hra pochází z Holandska, kde má velkou tradici
a jako jediná hra na světě umožňuje hrát dívkám
i chlapcům zároveň, ovšem pod podmínkou, že kluk
nesmí bránit dívku a obráceně. Čtyři útočníci
(2 kluci a 2 dívky) mají za úkol vstřelit míč do 3,5 m
vysokého koše. Korfbal je bezkontaktní hra, která
vyžaduje spolupráci všech hráčů týmu. Zápas hrají
dva týmy. Každý tým se skládá ze 4 hráčů a 4 hráček, z nichž jsou vždy 2 hráčky s 2 hráči v každé
zóně. Zápas trvá 2x30 minut s přestávkou
maximálně 10 minut.
V soutěžním ročníku 2008/2009 měl KCMT zapojen
čtyři družstva. Senioři si zajistili účast v baráži
o ČKE, v ní proti celku Prostějova neuspěli, takže
znovu budou pouze v 1. ČKL. Dorostenci
disponující úzkou členskou základnou, žel bojovali
pouze o udržení v ČDKE a sezona pro ně skončila
smolně. Na nedostatek hráčů doplatili také starší
žáci, ve své skupině ČKE obsadili poslední čtvrté
místo. Naopak velkým překvapením a satisfakcí za
snahu byli mladší žáci, kteří pod vedením trenérky
Nedvědové bojovali ve finálových bojích o medaile.

2009

Fotbalisté rozehráli novou sezonu
Jaká bude? Nový management oddílu včele se
Š. Horákem, prezidentem klubu, věří, že dobrý.
Letní příprava směrovaná na Moravu sice příliš
výsledkově nenadchla, nicméně obecně platí, že
moravské kluby hrají dynamičtější fotbal než naši
příští soupeři v pardubickém regionu.
Příprava:
Litovel - SKP Slovan 4 : 4 Aberle 2, Večeřa, Švanda
FC Dolany - SKP Slovan 4 : 1 Večeřa
1. HFK Olomouc B - SKP Slovan 1 : 1 Švanda
FK Mohelnice - SKP Slovan 1 : 6 Večeřa 2, Šatník P.
2, Konečný, Švanda-PK
Bouzov - SKP Slovan 0 : 5 Šatník R., Strouhal,
Šatník P., Novotný, Večeřa
Kádr A - celku (KP Pardubického kraje)
Realizační tým: Mrázek P., Šatník P., Tylšar M.,
Bělehrádek J.
Hráči: Spáčil M. (přestup ze Sigmy Olomouc),
Vykydal L. - Králíček M., Potáček M., Huryta V.,
Novotný R., Šatník R., Cink M. - Šatník P., Strouhal
J., Sedláček J., Staněk T., Aberle M., Skřebský J. Švanda L., Večeřa M. (přestup z Uničova), Konečný
Z. Holly D. Hostování ukončil Kučerňák M.,
Kryštof J. přerušil kariéru.
Generálka před zahájením dodala Třebovským sice
více klidu a sebevědomí.
Komentář o cílech v nové sezoně poskytl M. Tylšar,
vedoucí družstva.
Koho řadíte k favoritům soutěže? Kdo podle vás
bude hrát o záchranu?
„O postup se podle mého názoru poperou Hlinsko,
Slovan Pardubice, Choceň a Holice. Sestup nepřeji
nikomu a nebudu tipovat.“

Korfbal je stále úspěšným sportem
Sezona 2008/2009 je minulostí. Po deseti letech od
chvíle, kdy se v našich městských podmínkách
korfbal prosadil, zažil nejeden rozkvět, úspěch,
dokonce mistrovský titul. Ve městě vyrostla plejáda
skvělých hráčů, kteří se dostali až do reprezentace.
Soupeři jsou však zdatní, využívají lepšího zázemí
(Brno, České Budějovice, Kolín, Havířov, Znojmo,
Prostějov). Korfbalový klub v Moravské Třebové je
jedním z nejmenších klubů v ČR.

ZÁŘÍ

Třebaže se aktuálně korfbalistům příliš nedaří,
přesto patří tento sport k velmi úspěšným. Dokazují
to reprezentační pozvánky pro naše hráče. Naposledy si svými výkony 2 hráči z Moravské
Třebové Klára Bártová a Jan Kelča zasloužili účast
na Junior World Cupu 2009 (juniorské mistrovství
světa) v nizozemském Leeuwardenu. V těžké
konkurenci se dokázali prosadit i za hranicemi
a nakonec na turnaji obsadili 9. místo.
Nejnověji se úspěch týká i korfbalisty, oceněného
v anketě Sportovec roku 2008. Stal se jím Jiří Ježek,
který hostoval v Brně a jako člen reprezentace na
MS 2008 v Brně získal bronzovou medaili. Jeho
výkonnost neutrpěla ani v současnosti po návratu do
M. Třebové, kde plní roli hráče, trenéra, koordinátora. Naopak korfbal mu otevřel cestu do světa.
V červenci 2009 odjel s reprezentací do dalekého
Tchaj-wanu, kde se v Kaohsiungu konaly World
games. Světových her v Kaohsiungu se zúčastnilo
přes 40 českých sportovců v mnoha sportech. Bylo
tu zastoupeno 8 nejlepších celků z brněnského MS.

Medaile do leteckého centra
ve Starém Městě
Českou republiku reprezentoval na 13. Mistrovství
světa v akrobacii na kluzácích pod domácím nebem
(v Českých Budějovicích) tříčlenný tým ve stejném
složení, v jakém na loňském mistrovství Evropy
v polské Radomi vybojoval zlatou medaili v družstvech (Přemysl Vávra, Jan Rozlivka, Miroslav
Červenka). Piloty z Leteckého akrobatického centra
Staré Město u Moravské Třebové trénuje Stano
Bajzík. Na jihu Čech naše akrobatická trojice po
týdnu vzdušných soubojů vystoupala na stupně
vítězů a získala za 2. místo titul vícemistrů světa
v družstvech. Prvenství připadlo Francouzům, třetí
byl německý tým. To však nebyl jejich jediný
úspěch. Medaile získali za skvělé výkony staroměstští piloti i v kategoriích jednotlivců. Jan
Rozlivka skončil třetí v celkovém hodnocení jednotlivců. Stejné pozice (dvě bronzové medaile) získal
i v jednotlivých programech (povinná a tajná
sestava). Jednou uspěl Přemysl Vávra (druhé místo
v tajné sestavě) a jednou Miroslav Červenka (druhý
v tajné sestavě).
(mev)

Cíl vašeho mužstva pro nadcházející sezonu?
„Vzhledem k těžkému losu v úvodu soutěže a s ohledem na to, že po dlouhých letech vstupujeme do
sezony bez brankáře Kryštofa, který se rozhodl
přerušit kariéru, půjdeme zápas od zápasu. Dobrou
hrou chceme přitáhnout zpět do ochozů naše diváky,
z tohoto důvodu se také vracíme k osvědčené neděli
jako hracímu dnu. Rádi bychom se v novém ročníku
pohybovali na špici tabulky.“
FK Holice (exdivize) - SKP 2 : 1 Večeřa
SKP - FK Slovan Pce 1 : 1 (0:0) Švanda (PK)
Průběžné pořadí: 12. m. 2 0 1 1 2 : 3 - 1 bod
Okresní přebor Svitavska
B muži – Jaroměřice 4 : 0 (1:0) vlastní, Konečný
(PK), L. Švanda, Cink.
Kamenná Horka - B muži 0 : 2 (0:1) Polák, Cink
Průběžné pořadí: 1. m. 2 2 0 0 6 : 0 - 6 bodů
III.třída Svitavsko
Staré Město - Muži C 1 : 2 (0:1) Zobač, Coufal
Muži C - Trstěnice 1 : 2 (0:1)
Průběžné pořadí: 6. m. 2 1 0 1 3:3 - 3 body
Dorost st (krajský přebor P.k.)
SK Chrudim - Dorost st. 1 : 1 (1:0) Zemánek
Dorost ml. (krajský přebor P.k.)
SK Chrudim - Dorost ml. 2 : 0 (0:0)

Cyklistický sprint na 20 km
Minimální rozestupy byly patrné po celé cyklistické
trase (M. Třebová - Nová Ves a zpět). Na čele dvojice
Berka - Hartman (druhý se postupně propadal k rychle
se přibližujícímu duu Král - Štěpař, na nichž „viselo“
další zdatné kvarteto: Rotter, Němčík, Hájek, Třasák.
Vzdálenost vstřebali cyklisté průměrnou rychlostí
téměř 40 km/h (tj. za půl hodiny).

V závěru distance zvýšil sólo tempo Berka a mohl
tak s 200 m náskokem před Králem vyběhnout na
závěrečný 3 km úsek. V něm se projevil nejvíc
stupeň trénovanosti každého závodníka, stejně jako
jeho vůle a taktické zkušenosti. Mladý reprezentant
Berka (dosud člen OMT Pardubice) svůj náskok
udržel a ještě o 100 m zvětšil. Štěpař vystupňovaným tempem nakonec dosáhl na vytoužené 3. místo
a poprvé za 12 let na celkový čas pod 45 minut. Jeho
přemožitelé ovšem překonali jeho traťový rekord.
„Byl jsem mírně nervózní, chtěl jsem dosáhnout
dobrého výsledku, získat nový impuls po skončení
duatlonové sezony. Na kole se mi špatně dýchalo, při
běhu jsem naštěstí neztuhnul. S profíkem Králem za
zády to nebylo nic jednoduchého,“ komentoval v cíli
vítěz Berka.
„Pořadatelům je potřeba gratulovat k podnětné akci.
V Aquaparku vládla příjemná „karnevalová“
atmosféra, na startu bylo několik nadšenců a jeden
reprezentant. Nebylo co řešit. Zklamaný nejsem,
musím uznat, že Martin byl ve všech částech závodu
lepší než já,“ doplnil v cíli J. Král (závodí za
Lokomotivu Rokycany).
Sportovní úroveň šestého závodu Cykloman 2009
byla vysoká, podnik organizačně zvládnut na
jedničku (včetně „Papírového Cyklománka“).
Z výsledků
1. Berka Martin
Kunčina
00:43:31
2. Král Jindřich
Lanškroun 00:44:03
3. Štěpař Petr
M.Třebová 00:44:59
4. Hartman Karel
Ústí n/Orl. 00:45:16
5. Rotter Michal
M.Třebová 00:45:42
Další pořadí: Třasák, Kadidlo, Němčík, Polák, Pocsai,
Hotař ad.
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