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Co pálí mládež v Moravské Třebové
Již několik let mají občané města možnost vyjádřit svůj názor na dění ve městě na
Veřejném fóru. Letos v září byla tato možnost dána i dětem ze základních a středních škol. V zasedací místnosti se sešlo 26 studentů ze všech základních i středních
škol v Moravské Třebové.
Výstup z tohoto fóra je jednoznačný. Naše mládež pociťuje jako největší problém kriminalitu
ve městě. Zde uvádějí především obavu pohybovat se večerním městem. Další problém vidí
i takto mladí lidé v nezaměstnanosti. Právě tyto

dva problémy dostaly nejvíce hlasů na úkor například vybudování krytého bazénu nebo ska-

teparku, tudíž problematiky, která by se od dětí
očekávala.
„Žáci a studenti byli rozděleni k osmi stolům.
Každý stůl formuloval své problémy a náměty
pro zlepšení života ve
městě. Ze všech problémů bylo vybráno
deset finálních. Každý
stůl obdržel pět hlasů,
které studenti přidělili
tématu, které je trápí
nejvíce. Tento výsledek bude ještě ověřen anketou na všech
místních
školách,“
uvedla k průběhu akce
Ludmila Lišková, koordinátora Zdravého
města Moravská Třebová.
„Výstupy z tohoto fóra
se budeme intenzivně
zabývat. Osobně se postarám o problémy, které
lze řešit bez odkladu. Uvidíme s jakým výsledkem

Výsledky z Dětského fóra
Počet
hlasů

Problém

Kriminalita

16

Nezaměstnanost

10

Zvýšení kapacity kulturních zařízení

5

Bezpečnost v dopravě

3

Cyklostezky

2

Vznik nových podniků (čajovna,
internetová kavárna)

2

Oprava a údržba silnic a chodníků

1

Krytý bazén

1

Modernizace kina

0

Skatepark

0

se setkáme při ověřování ankety na školách. Co
se týče zvýšené kriminality, na fóru jsem našim
studentům doporučil, aby pokud možno sami
svým chováním nezavdávali k něčemu takovému
podnět,“ dodává k akci místostarosta a politik
Zdravého města Pavel Brettschneider.
Fóra se účastnili vedoucí odborů, vybraní úředníci a také celé vedení města. Děti tuto skutečnost
přivítaly a neváhaly klást přítomným dotazy. Moravská Třebová je jedno z osmi měst v ČR, kde se
takovéto fórum pořádalo.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Starosta se setkal se slovenským prezidentem
V rámci návštěvy našeho partnerského města
Banská Štiavnica, v září tohoto roku, měl starosta
města Miloš Izák příležitost se setkat se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem. Předal
mu zvací dopis na 17. ročník tradičního festivalu
města Dny slovenské kultury, který se bude konat
v dubnu příštího roku. Pan prezident byl pozváním potěšen. Milým překvapením bylo i to, že
v Moravské Třebové již byl a to v době, kdy ještě
nebyl prezidentem. Starosta Miloš Izák a radní

Vybíráme z obsahu

str.

Deratizace .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Odpovědna hejtmana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Svozy odpadů  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Kultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7–10
Sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15–16

Hana Horská byli přizváni
k neformálnímu obědu, který se nesl v duchu příjemné
přátelské konverzace. Naše
vedení při obědě doprovázel i víceprimátor města
Banská Štiavnica Dušan
Lukačko. Celé setkání proběhlo při slavnostní události
celoslovenských mysliveckých slavností Dni svätého
Huberta. Nezbývá než doufat, že pan prezident pozvání přijme a Dnům slovenské
kultury se tak dostane ještě
větší prestiže.
Daniela Blahová,
tisková mluvčí
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Seriál článků o činnosti Městského úřadu
Moravská Třebová
V následujících měsících vás budeme prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje pravidelně informovat o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu. První díl tohoto seriálu se
zabývá městským úřadem jako celkem.
Městský úřad Moravská Třebová plní širokou
škálu povinností, jejichž výčet je obsažen v jeho
Organizačním řádu (k dispozici na http://www.
moravskatrebova.cz/radnice/dokumenty). V základním členění plní úřad úkoly v samostatné
a přenesené působnosti. V samostatné působnosti patří k nejdůležitějším:
• plnění úkolů, které mu uložilo zastupitelstvo
a rada města,
• pomoc výborům zastupitelstva a komisím
rady města v jejich činnosti,
• řízení ve věcech svěřených městu.
V přenesené působnosti vykonává úřad státní
správu na základě a v souladu s příslušnými zákony, a to těchto úrovních:
• v základním rozsahu, tj. jen pro město Moravská Třebová,
• v rozsahu pověřeného obecního úřadu, tj. pro
20 obcí správního obvodu (Moravskotřebovsko),

Cesta od renesance
k baroku
Projekt města, který si klade za cíl zvýšení návštěvnosti a turistického povědomí o Moravské
Třebové se pomalu, ale jistě rozbíhá. Jako první
ze všech výběrových řízení je uzavřeno výběrové řízení na dodavatele stavebních objektů. To
vyhrála firma CGM a. s. (k datu uzávěrky ještě
nebyla uzavřena smlouva o dílo). Dalším z uskutečněných výběrových řízení je výběrové řízení
na publikaci. Zde zvítězila firma Foibos books a.
s. (do konce září běžela lhůta pro případné odvolání). Publikace se bude zabývat vším, co se týká
renesance a baroka v Moravské Třebové a bude
doplněna mnoha fotografiemi. Kniha bude zajímavá a čtivá i pro čtenáře laika. V měsíci říjnu
bude zahájeno výběrové řízení na propagaci celého projektu. Posledním ze všech výběrových řízení je v. ř. na restaurování objektů. O celém průběhu realizace projektu vás budeme informovat
na webových stránkách města a v Moravskotřebovském zpravodaji.
Daniela Blahová, tisková mluvčí
Tento projekt je financován EU a městem Moravská Třebová. Celkové náklady činí 53 352 818
Kč. Dotace ROP NUTS II severovýchod pokryjí
projekt z 92,5 %, zbylých 7,5 % hradí ze svého
rozpočtu město Moravská Třebová.

• v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností, tj. pro 32 obcí správního obvodu
(Moravskotřebovsko a Jevíčsko).
Součástí výše uvedených úkolů je poskytování
služeb občanům města a celého správního obvodu.
Pro zlepšení informovanosti chceme přinést přehled těch pro občany nejdůležitějších služeb tím,
že v jednotlivých číslech zpravodaje budou poskytnuty informace z jednotlivých odborů úřadu.
V rámci základního poslání našeho městského
úřadu Městský úřad Moravská Třebová – úřad
pro Vás je jedním z našich hlavních cílů dosahovat vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb
určených širokému spektru klientů při dodržování principu vstřícného a rovného přístupu ke
všem klientům.
Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
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Fotosoutěž

„Dějuplné Hřebečsko“
Permoník Hugo vyhlašuje druhý ročník
úspěšné fotosoutěže.
Tentokrát může každý soutěžící zaslat nejvíce 3 fotografie. Sám si určí, zda budou
spadat do kategorie: příroda, technické
památky nebo lidé.
Minimální rozměr fotografie 13x19 cm.
Soutěžní snímky zasílejte na adresu městského
úřadu s nápisem na obálce „Fotosoutěž Dějuplné
Hřebečsko“. Nebo vhazujte do schránky tiskové
mluvčí ve vestibulu radnice nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová.

Snímky odevzdávejte do konce roku
2011.

Deratizace
VÝZVA
V druhé polovině měsíce října proběhne v městské kanalizační síti a v objektech
a na plochách ve vlastnictví města speciální
ochranná deratizace. Deratizaci v rámci městské kanalizace bude zajišťovat správce kanalizační sítě firma VHOS a.s. a v objektech ve
vlastnictví města budou deratizaci zajišťovat
správci objektů. Aby deratizace byla co nejvíce účinná, a za účelem maximální úspěšnosti celé akce na území města Moravská
Třebová, vyzýváme též všechny majitele
ostatních bytových objektů i firemních objektů a ploch k zajištění speciální ochranné deratizace s ohledem na zvýšený výskyt
hlodavců (potkanů). Ze zákona ji musí
provádět podnikatelé a právnické osoby.
Stejnou povinnost má ale i každý majitel
rodinného domu.
UPOZORNĚNÍ
Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních
a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými
a epidemiologicky významnými hlodavci
ve stavbách a jejich bezprostředním okolí
(zahrady, dvory a související plochy), kde
hrozí možnost nákazy. Rozlišujeme běžnou
ochrannou deratizaci (preventivní - vede
k předcházení výskytu hlodavců) a speciální ochrannou deratizaci (represivní - vede
ke snížení stavů hlodavců). Při výskytu hlodavců, kteří jsou škodliví a epidemiologicky významní, je povinna zajistit podle potřeby speciální ochrannou deratizaci ve své
provozovně každá fyzická osoba, která je

podnikatelem, každá právnická osoba a každá osoba, ve smyslu § 57, odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitostí
nebo společenství vlastníků. U podnikatelů
a právnických osob je povinnost deratizace
jasně dána (do této skupiny patří například
i družstva vlastníků bytů v panelových a činžovních domech). Pokud tuto prevenci zanedbají či podcení a při prokázaném zavinění
(zanedbání deratizačních opatření), hrozí jim
pokuta ve výši až 2 miliony korun. Pokud dojde následkem tohoto prokázaného zavinění
k poškození zdraví a dalším škodám, může se
vyšplhat až na tři miliony. Je-li fyzická osoba
vlastníkem rodinného domu nebo bytu a svou
povinnost zanedbá, nemůžete spoléhat na to,
že je kontrola soukromého objektu prakticky
nemožná. Dojde-li k stížnosti, nebo potkan
na Vašem pozemku či v jeho bezprostřední
blízkosti někoho napadne, či dokonce zraní,
má krajská hygienická stanice nejen právo,
ale přímo povinnost situaci u vás na místě
prošetřit. Pokud se Vaše zavinění prokáže,
může v přestupkovém řízení vyměřit pokutu
až do výše 10 tisíc korun.
NABÍDKA
Pro město Moravská Třebová bude provádět
speciální ochrannou deratizaci firma BODAS
Šumperk s.r.o. V případě, že budete mít zájem
o využití služeb uvedené firmy, můžete písemně či telefonicky kontaktovat odbor životního prostředí (Ing. Báča Pavel, 461 353 047),
který Váš požadavek firmě předá, nebo přímo
kontaktovat firmu BODAS Šumperk s.r.o.
(Svatomír Jansa, 775 613 224).
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Starosta přivítal prvňáčky
První školní den zažilo letos v Moravské Třebové
celkem 112 žáků, přesně tolik dětí letos nastoupilo
do prvních tříd na třech základních školách. Tohoto významného dne se účastnil i starosta města
Miloš Izák. Prvňáčkům na třech základních školách popřál mnoho štěstí a úspěchů a přítomným
rodičům trpělivost se školními léty svých dětí.

Všechny děti také pozval na prohlídku naší radnice, kam mohou kdykoli přijít s paní učitelkou na
exkurzi. Moravskotřebovské základní školy bude
v letošním roce navštěvovat celkem 948 žáků.
Přejeme jim mnoho úspěchů!
Daniela Blahová, tisková mluvčí
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Odpovědna hejtmana Radko
Martínka opět v provozu
S návratem hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka se po půl roce spustil také jeho chat.
První příspěvky již přicházejí. Lidé mohou pokládat jakékoliv dotazy či přicházet s náměty na internetové adrese www.pardubickykraj.cz, v sekci
Ptejte se hejtmana. Stávkující lékaři, optimalizace
dopravy, přijímací zkoušky, státní maturity, na to
vše hejtman odpovídá. „Dotazy občanů většinou
reflektují problémy, s kterými se potýkají. Pro mě
je to jedna z dalších možností, jak zůstat s lidmi
v přímém kontaktu,“ uvedl hejtman Martínek. Pokud nejsou otázky plné vulgárních výrazů, nemají
rasový či xenofobií podtext a nepropagují nezákonnou činnost, dostane na ně pisatel od hejtmana
odpověď. Problém nemá ani s anonymními dotazy
„Právě kvůli možnosti zachování anonymity je tu
pro Vás chat, vůbec se tedy neomlouvejte,“ uklidnil
například hejtman Martínek v jedné ze svých odpovědí tazatelku, která se z osobních důvodů nepředstavila. „Někteří lidé se dostanou do složité životní situace a nevědí na koho se obrátit. To se může
v životě stát každému. Proto se vždy snažím pomoci
alespoň prostřednictvím chatu,“ dodal Martínek.
Například paní Petra napsala na chat, protože ji trápily vleklé zdravotní problémy manžela. „Nejsem
odborník, ale doporučuji Vám navštívit nemocnici,
která je nejblíže Vašemu bydlišti. Konkrétně mám
na mysli oddělení interny, neboť budou zřejmě nutná důkladná vyšetření, aby se přišlo na příčinu problému,“ poradil jí hejtman.
Jakub Rychtecký,
oddělení komunikace Pardubického kraje

Nástěnný kalendář
Moravská Třebová
2012
je od září ke koupi v Turistickém informačním centru na náměstí a Občanském
informačním centru na Olomoucké ulici.

Cyklovýlet
s představiteli města

V rámci kampaně Evropský týden mobility
se v sobotu 17. září sjela před radnici necelá
dvacítka zájemců o cykloturistiku. Po přivítání představiteli města jsme vyrazili směrem na
Radkov, Městečko Trnávku a Pěčíkov. Ti zdatnější zvolili náročnější trasu přes Grunu, Bukovou a Vranovou Lhotu. Odměnou bylo krásné
počasí, vynikající zvěřinový guláš a dobrý pocit, že jsme udělali něco pro své zdraví.
Lišková Ludmila, koordinátorka Zdravého
města Moravská Třebová

Zaměstnanci úřadu se školí v poradenství pro romské etnikum
Zaměstnankyně městského úřadu na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zaměstnanci Centra volného času Mor. Třebová se účastní školení v rámci
projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství
pro romské etnikum. Tento projekt je zaměřen na
vzdělávání ekonomické gramotnosti terénních sociálních pracovníků a sociálních pracovníků zajišťujících agendu hmotné nouze prostřednictvím
intenzivních odborných seminářů, které jsou akre-

ditovány MPSV ČR. V rámci tohoto kurzu budou
vybraní zaměstnanci školeni v oblasti finančního
trhu, čerpání úvěrů a půjček, osobních konkurzů,
insolvenčního zákona, exekuce a mnoho dalšího.
Věnovat se budou i otázce psychologie a působení dlouhodobé nezaměstnanosti na člověka. Budou
tak moci poskytnout pomoc všem občanům, kteří
se dostanou do finanční nouze. Školení se budou
účastnit do konce října roku 2012.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

strana 4

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Ř Í J E N 2 0 11

Senioři komunikují
Díky Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava
Klausových se více než čtyřicítka seniorů z Moravské Třebové a Starého Města mohla poprvé seznámit s počítačem nebo se v práci s ním zdokonalit
v kurzu „Senioři komunikují“. Pro výuku poskytly
v Moravské Třebové prostor Kulturní služby v jedné z místností muzea. Občanské sdružení ProDeep,
které tuto akci organizovalo, poskytlo vlastní notebooky pro výuku. Mnozí senioři se s prací na počítači setkali vůbec poprvé. Právě pro ně se konaly
kurzy od 5. do 9. září každé dopoledne. Ve stejném
termínu v odpoledních hodinách probíhaly kurzy
pro mírně pokročilé. Velkou výhodou školení bylo
také to, že kurz byl pořádán zdarma. Senioři se těší
především na spojení se světem pomocí internetu.
Naleznou zde mnoho potřebných informací a v neposlední řadě mohou díky němu komunikovat se
svými příbuznými a přáteli po celém světě. Poděkování patří také Marii Blažkové, díky níž se podařilo tento kurz uskutečnit.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Trhy farmářských
výrobků pokračují
i v říjnu
Úspěšné trhy, které nabízejí ovoce, zeleninu, sýry, dřevěné výrobky a další sortiment,
se budou v Moravské Třebové konat každý
pátek až do konce října.
2. ročník je plánován i na příští rok, kdy se
bude prodávat od 1. 6. do 31. 10. 2012, opět
každý pátek na náměstí. Zájemci o prodej
mohou již nyní kontaktovat odbor majetku města emusilova@mtrebova.cz, tel.:
461 353 131.
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Knižní výstava
s tématikou –

Alternativní doprava

V rámci kampaně Evropský týden mobility byla
dne 19. 9. 2011 v Městské knihovně Ladislava
z Boskovic za přítomnosti Ing. Pavla Brettschneidera, místostarosty a politika Zdravého města
Mor. Třebová a ředitelky knihovny paní Ludmily
Koláčkové, otevřena výstava knih s tématikou Alternativní doprava. Na výstavě bylo možné shlédnout kromě knih pro řidiče také brožury, které se
zabývají jízdou na kole, brožury o cyklotrasách,
a jiné zajímavosti.
Lišková Ludmila, koordinátorka Zdravého města
Moravská Třebová

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

7. ročník mezinárodní výtvarné soutěže na počítačích

„POD MODROU OBLOHOU“
na téma

„VESMÍR“
Záštitu nad soutěží převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. RADKO MARTÍNEK, osobně letošní ročník podpořil náš první kosmonaut – nyní europoslanec Ing. VLADIMÍR REMEK.
Bližší informace na www.podmodrouoblohou.cz,
odkaz na soutěž je možno nalézt i na stránkách města www.moravskatrebova.cz
nebo přímo na stránkách školy www.2zsmtrebova.cz.

Vzpomínka VŠJŽT na zašlé mládí
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové měla za úkol a cíl vychovávat
morálně a fyzicky zdatné absolventy. Dát jim
komplexní vědomosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a připravit je na vojenský život.
Při vyučování se využívalo všech vědeckých poznatků, při němž se navazovalo na učební osnovy z první republiky. Vojenský výcvik se uskutečňoval po dobu celého školního roku a to tak,
aby žižkovci získali pevné návyky pro vojenský
život. V roce 2011 oslavujeme jubilejní rok a to
proto, že jsme před šedesáti lety vstoupili jako
patnáctiletí chlapci do této školy v roce 1951.
Naše setkání se uskutečnilo v bývalých prostorách nynější školy a návštěvou pana starosty na
historické radnici města Moravská Třebová. Ve
zdejší škole a starobylém městě byly naše první vojenské kroky v modrých uniformách. Naše
pravidelná setkání jsou vždy plná nezapomenutelných vzpomínek bývalých příslušníků ročníku
1951-1954. V tomto městě jsme při našem studiu
strávili část našeho mládí a stali se tak součástí

života ve městě. Absolventi navazovali po dobu
studia mnoho přátelství a prochodili všechna zákoutí města, uliček, restaurací či biografu, který byl potěšením a zábavou nás všech žižkovců.
Rovněž jsme nezapomněli navštívit toto malebné městečko se svými rodinami. Za šedesát roků
se Moravská Třebová změnila k nepoznání. Náměstí a celkové prostranství změnilo svůj vzhled
a zkrásnělo. Oceňujeme úsilí všech funkcionářů
ve městě, kteří svým počínáním zvelebili město
ke své kráse a vlastní podobě, ve které se spoluobčanům žije lépe a radostněji ke vzájemné
spokojenosti všech. Musíme si přát jen jediné.
Ať spolupráce mezi vojenskou školou a městem
Moravská Třebová se stále zlepšuje, je cílevědomá a slouží ke společnému cíli a pohodě vašich
spoluobčanů.
Exžižkovec
plk. v. v. Mgr. Ing. Stanislav Poskočil,
Mohelnice
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

Tíha alkoholu
Mladého muže, trpělivě se snažícího o chůzi,
zaznamenaly kamery městského kamerového
systému dne 19. 9. v brzkých ranních hodinách. Předváděné kreace chvílemi připomínaly nezvladatelné techniky bojového umění
a chvílemi ukázky zvláštního tance s technikou dva kroky dopředu, tři zpět a čtyři do strany. Jelikož i šíře poloviny náměstí nebyla tomuto jedinci dostačující, strážník mající v tu
chvíli dohled nad kamerovým systémem pro
jistotu dohlížel nad dlouhou cestou přes náměstí evidentně směřující někam k ulici ČSA
a vyslal hlídku, která kontrolovala sídliště Západní, k případné pomoci znavenému mladíkovi. Než se hlídka přesunula ze Západní na
uvedenou ulici, ležel již znavený mladík pod
tíhou alkoholu a ušlých kilometrů cestou přes
náměstí na tvrdé dlažbě ulice. Tržná rána nad
pravým obočím způsobená pádem na tvrdou
dlažbu naštěstí nevyžadovala odborné lékařské pomoci, proto po poskytnutí prvotního
ošetření převezli strážníci mladíka do místa
bydliště a předali spolubydlícím osobám.

Ztracený pacient
Před dvacátou hodinou dne 17. 9. bylo oznámeno na linku 156, že na lůžkovém oddělení místní nemocnice je postrádán jeden z pacientů ve
věku 63 let, který opustil svůj pokoj okolo 17
hodiny a doposud se nevrátil. Strážníci městské
policie předali informaci i kolegům na Obvodní
oddělení PČR a začali ihned po neposlušném
pacientovi pátrat. Zprvu bylo pátrání zaměřeno
na okolí nemocnice a posléze bylo rozšířeno na

celé území města. Neposlušný pacient byl oblečen poměrně výstředně, a to v nemocničním
stejnokroji, tedy pyžamu a županu. Že bude
mít tento jedinec pouze žízeň a bude doplňovat
tekutiny v rámci pitného režimu v nedalekém
restauračním zařízení, nikoho nenapadlo. A tak
naštěstí tato poměrně časově náročná vycházka
žíznivého pacienta skončila v brzkých ranních
hodinách dobrovolným návratem na nemocniční lůžko.

Prodlužovačka v cizí
zásuvce
Podezření na neoprávněný odběr elektrické
energie prověřovali strážníci městské policie
společně se zaměstnanci technických služeb
- správy nemovitostí na ulici Školní dne 15.
9. A toto se skutečně potvrdilo. Z okna bytu
jednoho z nájemníků, zřejmě opomínajícího
hradit poplatky za spotřebovanou elektrickou
energii, vedl prodlužovaní kabel do společných prostor a jeho koncovka byla zapojena
do zásuvky s přívodem el. energie. Argument
nutnosti sledování akčního kriminálního seriálu „Kriminálka Miami“, tou dobou běžícího
v televizi, zřejmě pro vysvětlení strážníkům
nestačil. Jelikož se jednalo o podezření z trestného činu, byli na místo přivoláni policisté
z Obvodního oddělení PČR, kteří si případ
převzali k dalšímu šetření.

Neodbytný host
Vstupu na diskotéku do Duku Duku se domáhal podnapilý zákazník z Nové Vsi před
půlnocí dne 10. 9. Jak ale pořadatelé správ-

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

Tel.: 461 312 436, GSM: 605 255 351, 604 611 973,
e-mail: kblaha@mtrebova.cz, pco@mtrebova.cz
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Statistika
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2011 přihlášeno
k trvalému pobytu celkem 10 628
občanů ČR a 109 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy
v Moravské Třebové evidováno
k 31. 8. 2011 na trvalém pobytu
10 737 občanů. Za měsíc srpen
se v Moravské Třebové narodilo
7 dětí, zemřelo 11 občanů, přistěhovalo 13 obyvatel a odstěhovalo
se 22 osob.

ně usoudili, zákazník v takovém stavu nemá
v provozovně co pohledávat. Ani upozornění
pořadatelů na nevhodné chování, rušení nočního klidu boucháním na skleněnou výplň vchodových dveří a pokřikování na ulici, však tohoto výtržníka neodradilo a za každou cenu se
snažil dostat dovnitř. Avšak neoblomná dvojice mužů u vchodových dveří, konající dohled
nad pořádkem uvnitř provozovny, ani po opakovaných pokusech silně podnapilého muže
s obdobně vypadajícím doprovodem dovnitř
nepustila. To se ale podnapilého muže natolik
dotklo, že se obrátil o pomoc na místní představitele zákona. Přivolaná hlídka městské
policie však výtržníka s doprovodem z místa
vykázala pod pohrůžkou uložení blokové pokuty za rušení nočního klidu a narušování občanského soužití.

Hasící přístroj
O funkčnosti hasícího přístroje se zřejmě chtěla přesvědčit dvojice chlapců na chodbě domu
na Piaristické ulici. Přetržení plomby a vytažení pojistky nedalo moc práce. Horší však zřejmě byl úklid, který po úspěšné tlakové zkoušce následoval. Stopy po práškové hasící náplni
jsou znatelné ještě po dlouhé době a stěží se
dostávají ze spár a různých pórů podlahy a zdí.
Ale i to si musí správný kluk vyzkoušet. Přivolaní představitelé zákona zjistili, že jeden
z mladíků dokonce bydlí v onom domě. Proto
nebyl problém kontaktovat rodiče, se kterými
byla tato záležitost uzavřena. Následný úklid
a náklady na doplnění hasícího přístroje pak
budou záležitostí výtržníků, případně jejich
rodičů.
Karel Bláha, velitel městské policie
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Proč Ne Band na Salamandru
Již po třetí reprezentovala naše město kapela Proč
Ne Band na Salamandrových dnech v našem partnerském městě Banská Štiavnica. „Vďaka podpore zo strany Medzinárodného višegrádskeho fondu
vystúpili aj v tomto roku na podujatí umelci nielen
zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Česka a Poľska.
Vrcholom akcie bol tradičný Salamandrový sprievod. História sprievodu siaha do dôb Baníckej
akadémie, kedy ho vytvorili študenti ako zábavu
a paródiu na mestský život. Po zániku akadémie
sa sprievod podarilo obnoviť v roku 1934, do roku
1991 sa od tohto obdobia organizoval ešte 6 krát.
Od spomenutého roku je historický Salamandrový sprievod každoročnou atrakciou, lákajúcou do
Banskej Štiavnice tisícky návštevníkov,“ uvedl
k akci místastarosta města Banská Štiavnica Dušan Lukačko. Majitel restaurace, ve které moravskotřebovaská kapela vystupovala ve večerních
hodinách, dodal: „Som veľmi rád, že ukončenie
Salamandra a letnej turistickej sezóny bolo u nás
vo veľkom štýle so super ľuďmi a ešte suprovejšej
kapely Proc Ne Band.“
Daniela Blahová, tisková mluvčí

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
budou v roce 2011 v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve dnech a na
místa dle níže uvedeného rozpisu, v pracovních
dnech od 14:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00
do 12:00 hod.:

Podzim 2011

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb M. T.
s.r.o. Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou přebírat, a proto
dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno:

Den

Datum

Místo přistavení vlečky a kontejneru

Pondělí

3.10.11

Sušice za hasičkou

Úterý

4.10.11

Sušice parkoviště u JSK

Středa

5.10.11

Sušice u bytovek, konec ul. Garážní

Čtvrtek

6.10.11

Udánky v horní části u č. p. 67 Kuba

Pátek

7.10.11

Udánky u hasičky

Sobota

8.10.11

Josefská u prádelny

Pondělí

10.10.11

Olomoucká u č. p. 40

Úterý

11.10.11

Brněnská na chodníku u autoškoly

Středa

12.10.11

Lanškrounská u Orky

Čtvrtek

13.10.11

Stará

Pátek

14.10.11

u staré kotelny naproti zahrádkám ul. Jiráskova

Sobota

15.10.11

Západní – parkoviště před obchodem Konečný

Pondělí

17.10.11

ul. Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU

Úterý

18.10.11

Školní u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova

Středa

19.10.11

Dr. Janského parkoviště u č. p. 26

Čtvrtek

20.10.11

Dr. Janského mezi domy č. p. 5 a 7

Pátek

21.10.11

Sportovní, Holandská vedle Apool werke

Sobota

22.10.11

Hřebečská u křížku

Pondělí

24.10.11

Polní u č. p. 1 Lepka

Úterý

25.10.11

Třešňová alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady  

Středa

26.10.11

Dukelská naproti kurtům

Čtvrtek

27.10.11

Tovární u hřiště

Sobota

29.10.11

Pod Hamry

Pondělí

31.10.11

Jevíčská – u Domu armády

Úterý

1.11.11

Alšova u bytovky č. p. 26

Středa

2.11.11

Alšova u č. p.1 u kontejnerů na separovaný sběr

Čtvrtek

3.11.11

Boršov u retenční nádrže 14:00-15:00, parčík u „Ondráčků“ 15:00-16:00,
u řadových okálů (šestibytovky) 16:00-17:00

velkoobjemový kontejner na odpad ze zahrad
a veřejných prostranství (listí, větve, tráva),
traktorová vlečka na objemný odpad (skříně,
matrace,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie) a elektrotechnický odpad (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, …).
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky
nejsou určeny k odložení:
• směsného komunálního odpadu z domácností
• odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo,
nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit,
lepenka,…)
• automobilového odpadu (pneumatiky, olejové
filtry, provozní tekutiny)
• tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)
Tyto odpady (některé za úplatu) je možno uložit
na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická, ve
kterém je v roce 2011 provozní doba takto:
pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod
sobota od 8:00 do 14:00 hod.

Zimní stadion
otevřen
Veřejné bruslení Po-Ne 13:00-15:00 hod.,
v neděli 4. 9. 2011 od 14:00-16:00 hod.
St a Ne se mohou měnit dle hokejových zápasů.
Dopolední bruslení pro školy domlouvejte
na 731 151 771, nebo 461 316 480.

Nafukovací
tenisová hala
15. 10. 2011 bude zahájen provoz nafukovací tenisové haly. Možnost rezervací na
www.tsmt.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 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.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Pařba v Bangkoku (USA)*
5. 10. středa, 19:00

Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley
Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis)
a Doug (Justin Bartha) do exotického Thajska na
Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las

komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán, jak
se navždy zbavit svých nadřízených. Je tu však
jeden problém. I ten nejlepší plán je vždy jen tak
spolehlivý jako mozek, který ho vymyslel ...
Komedie, přístupný od 15 let, 98 min.

V peřině (ČR)

19. 10. středa, 17:00 a 19:00

Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela
bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne
všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. Co se
stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se
stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit.
Komedie, přístupný od 12 let, 100 min.

Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy.
V jednom se nachází čistírna peří, v druhém má
kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi
vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček
z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů v peřinách
a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je
díky tomu bez práce. Všem v okolí se zdají samé
pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby

se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje
svou divokou teorii v každodenní praxi, a to
s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého
šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe
naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje,
který pro samé svědomité plnění povinností
nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná
nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf
proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad,
jak vnést do skomírajícího manželství potřebný
vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho
jediné dcery...V hlavních rolích: Bolek Polívka, Jiří
Macháček a Simona Stašová, režie: Jiří Vejdělek.
Komedie, přístupný od 12 let, 115 min.

Pan Popper a jeho tučňáci
(USA)
26. 10. středa, 17:00

Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci
vypráví příběh pana Poppera (Jim Carrey), který
je úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik
se mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří

Harry Potter a relikvie
smrti – část 2. (USA)
12. 10. středa, 17:00

Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry
Potterovi. V tomto výpravném finále eskaluje bitva
mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného
světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo

už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná
bude muset podstoupit oběť největší, když se přiblíží
rozhodující bitva s Lordem Voldemortem. Tady
všechno končí.
Rodinný, přístupný od 10 let, 130 min.

Šéfové na zabití (USA)*
17. 10. pondělí, 19:00

Jediná věc, která by udělala Nickovi, Kurtovi
a Daleovi denní dřinu v práci snesitelnou, by byla
rozdrtit jejich netolerantní šéfy na prach. Podat
výpověď je bohužel nemožné, takže s podporou
více než malého množství drinků a pár pochybných
rad od bývalého trestance si tři kamarádi vymyslí

se něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí
si dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené
ve sklepení pod čistírnou. Ale jednoho dne děda
záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká
dobrodružství o kterém se nikomu ani nezdálo.
Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými sny
vyvrcholí v magickém polštářovém světě přímo
v peřinách. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl
a další, režie: F. A. Brabec.
Hudební komedie, rodinný, přístupný, 103 min.

v osobním životě, kde má problémy urovnat
vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních
rozhodnutí, která by měl učinit. Jednoho dne se však
stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo
do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou
a hodně podivnou zásilku. Šest velkých krabic,
ze kterých vyleze šest živých tučňáků, které pan
Popper, jak se následně dozví, zdědil. Řekli byste,
že tučňáci jsou milá a neškodná stvoření, ale co
s nimi v New Yorku? Hlučoun, Hryzoun, Kapitán,
Pitoma, Miláček a Smraďoch v tom ale žádný velký
problém nevidí… V hlavní roli Jim Carrey, režie:
Mark Waters.
Komedie, přístupný, 95 min.

Muži v naději (ČR)

Obhájce (USA)*

Může být nevěra základem šťastného manželství?
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen:
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat,
musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská

V thrilleru Obhájce ztvárnil Matthew McConaughey
roli Michaela, “Micka”, Hallera, charismatického
trestního advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří
je zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom,
co většinu své kariéry strávil obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní
případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills
(Ryan Phillippe), který je obviněn z pokusu vraždy.
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s velkým
finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj
dvou mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí.
Thriller/drama/krimi, přístupný od 12 let, 118 min.

24. 10. pondělí, 19:00

31. 10. pondělí, 19:00

Vstupné k filmům nebylo do uzávěrky známo.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 3. 10. 2011 !
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Kulturní centrum
Den na zkoušku

10. 10. pondělí, 19:00, kinosál,  .
vstupné 190 Kč
Ve virtuálním světě internetu spolu Pavel a Veronika
prožili vášnivý vztah. Od prvního okamžiku jejich
reálného setkání je ale jasné, že v životě je všechno

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Karel Plíhal
1. 11. úterý, 19:00, dvorana muzea, vstupné 90 Kč
je český kytarista, zpěvák, skladatel, textař,
hudební režisér a aranžér. Na kytaru hrál od 15 let.
Nejprve hrál v olomouckých undergroundových
country-swingových kapelách Hučka, Falešní
hráči a Plíharmonyje. První sólové vystoupení měl
v roce 1983. Mezi léty 1985 až 1993 spolupracoval
s Emilem Pospíšilem a v letech 1995-1999 ho
doprovázel Petr Freund. Karel Plíhal je čtyřnásobný
držitel ceny soutěžního hudebního festivalu Porta.
Složil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla
Olomouc, mimo jiné Zlatovláska, Sluha dvou pánů,
Manon Lescaut, Cyrano a mnohé další. Zhudebnil
některé Kainarovy básně, režíroval nahrávání alb
např. Jarka Nohavici, Petra Fialy, bratří Ebenů či
Bokomary. V roce 2006 vydal výběr svých básniček
Jako cool v plotě doprovozené ilustracemi Miroslava
Bartáka.

Semtex
Party – Dj Juri & J.M.X. / vstup 30 Kč
30.9. Semtex
a míchačky ze Semtexu za bombastické ceny
1.10. LASER Party – Dj Maty / Fernet Exclusive - 20 Kč / vstup 50 Kč
7.10.

CONTEST OF FUTURE 2. kolo – live soutěž kapel

Frisco Party – Dj Juri & J.M.X.
TLESKAČ / Vysoké Napětí

Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

8.10.
14.10.
15.10.
21.10.

Stálá expozice

Party s Rádiem Haná – Dj Mirek Karásek
22.10. Tattoo
potetujeme vás kde budete chtít / vstup 60 Kč

Městské muzeum
nějak těžší. Vztah neprůbojného Pavla a praštěné
Veroniky je zase úplně na začátku. Snad se oba dva
(vlastně všichni čtyři!) během onoho dne na zkoušku
poznají natolik, že se budou moci do sebe konečně
opravdu zamilovat. Hudební komedie Lumíra
Olšovského s Monikou Absolonovou v hlavní roli,
dále hrají: Jan Maxián (člen skupiny Nichtwork),
Radek Valenta (Princezna ze mlejna) a Lumír
Olšovský (Přešlapy, Ošklivka Katka, Letiště…).
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Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstava

Olejomalby a počítačová grafika
Hany Horské – do 27. 10. 2011

THE SHED / LIWID / NEOSOUND / FISHING STRIP

otevřeno od 19.00 hod. / vstup do 20.00 - 30 Kč, od 20.00 - 50 Kč

/ Frisco - 30 Kč / vstup 50 Kč

začátek 20.00 hod. / vstup 130 Kč

I Like Disco – Dj Shirak
UDG / Broumband
/ vstup 50 Kč

začátek 20.00 hod. / vstup 150 Kč

Party vol.3 - Reggae / Ska / Hip Hop / D´N´B´
28.10. Narozeninová
Jungle / Dubstep / Dancehall / Havana Rum - 30 Kč / zač. 20.00 hod. / vstup 35 Kč
29.10. Oldies Party s Dj´s Company / Captain Morg. - 25 Kč / vstup 50 Kč

JOSEF KLÍČ – violoncellový koncert
28. 10. pátek, 19:00, dvorana muzea,
vstupné 60 Kč

Autorské skladby Josefa Klíče pro sólové violoncello
jsou emocionálně nabitým zážitkem, nespoutaným
jakoukoliv hudební konvencí a přerůstajícím
žánrová označení. Jeho violoncello je osvobozené
od nálepky nástroje vážné hudby nebo nástroje
pouze doprovodné hudební podmalby. Josef Klíč
odkrývá bezbřehé vyjadřovací možnosti violoncella,
od tklivého zasnění, přes dynamické vlny tónů
po živočišné kvílení, aby vypovídal o lidském
dramatu v tomto a možná i mimo tento svět… Cello
v jeho rukou hovoří, křičí i pláče, aniž by Josef
Klíč ztratil profesionální virtuozitu nebo naopak
stravitelnost a životnost.

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

Stálá expozice

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

Výstava

Codex Gigas

se z organizačních důvodů na straně majitele
přesouvá na jiný termín.
Děkujeme za pochopení.
Místo ní bude: Interaktivní výstava

Dny hlavolamů

6.-30. října 2011
Vernisáž 5. října 2011
Zámek Moravská Třebová
Vstupné 15 Kč (děti, studenti, důchodci),
30 Kč dospělí

Skupiny je třeba předem objednat: 732 303 853, 731
151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravsktrebova.cz
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Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
Říjen 2011
Litomyšl

Bohdan Kopecký: Zrození Fauna
Galerie Miroslava Kubíka - po celý říjen čt–ne:
10:00–17:00 hod.
Výstava ke vzpomínce na litomyšlského rodáka a
malíře B. Kopeckého.
Komu straší ve věži
Státní zámek Litomyšl - po celý říjen so–ne:
10:00–16:00 hod.
Dobrodružná prohlídková trasa pro rodiče
s dětmi.
Hračky s příběhem
Výstava nejen pro děti v rámci druhé prohlídkové
trasy.
Výstava: Merkur – legendární stavebnice
Regionální muzeum v Litomyšli - po celý říjen
otevřeno út-pá.

Svitavy

Výstava: Pojďte si hrát s panem malířem
Janem Zrzavým
do 13. 11. 2011 - Městské muzeum a galerie.
Interaktivní výstava pro děti, ale i dospělé.
Večer pod lucernou s… vojákem a fotografem
D. Hlaváčem.
„Potřetí v Afghánistánu“
12. 10. 2011 od 19:00 hod. - Alternativní klub
Tyjátr (býv. kinokavárna).
Profesionální voják a účastník několika misí
poutavě vypráví o Afghánistánu,
O životě tamních obyvatel i vojáka v nasazení na
cizím území.

Koncert: Ivan Klánský a jeho synové
18. 10. 2011 od 19:00 hod. - Ottendorferův dům.
Setkání s velkým světovým umělcem a jeho třemi
syny.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Polička

Zákrejsova Polička
15.–19. 10. 2011 - Tylův dům.
1. ročník nesoutěžní divadelní přehlídky
amatérských dětských a dospělých souborů.
LiStOVáNí – Straka v říši entropie
20. 10. 2011 od 20:00 hod. - Divadelní klub.
Cyklus scénických čtení LiStOVáNí humornou
formou přibližuje knihu bajek spisovatelky
M. Baňkové.
Koncert: Jasná páka
28. 10. 2011 od 21:00 hod. - Divadelní klub.
Ve speciálním složení s D. Kollerem,
M. Ambrožem, P. Vášou a dalšími.

Vysoké Mýto

Koncert: Blue Effect
22. 10. 2011 od 20:00 hod. – Městský klub.
Koncert kapely v klubové scéně.
1. Česko-slovenský bubenický festival
28. 10. 2011 od 13:00 hod. - Městský klub.
Největší bubenická akce roku.
Více na www.bubenickyfestival.cz
1. Česko-slovenská filatelistická výstava
12.–16. 10. 2011 - Regionální muzeum.
Mezinárodní výstava poštovních známek.
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Všem příznivcům
umění, rodičům,
prarodičům,
občanům města
Rádi bychom Vás informovali, co nového se
děje na Základní umělecké škole v Mor. Třebové. Přiblížil se podzim, na dveře nám zaklepal
nový školní rok. Chceme se s Vámi podělit o to,
co jsme mohli prožívat v jeho úvodu. Nejprve
nás 1. září v koncertním sále všechny přivítal
pan ředitel Pavel Vaňkát. Popřál nám hodně
radosti a zdaru ve studiu. Zvláště důležitý byl
tento okamžik pro ty, kterým se brána umění
otvírala letos poprvé. Pro ty, kteří se ještě nepřihlásili do umělecké školy, byly v následujícím týdnu připraveny tzv. umělecké dílny. Děti
z mateřských a žáci nižších tříd základních škol
spolu se svými učiteli přicházeli v hojném počtu k nám. Umožnili jsme jim nahlédnout „pod
pokličku“ možností výuky na naší škole. Děti
navštívily postupně obor dramatický, výtvarný,
taneční a hudební. Objevili jsme tak spoustu
skrytých talentů, s nimiž se rádi budeme dále
setkávat. Na závěr přijměte pozvání na první
(v tomto školním roce) Podvečer s múzami, který se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2011 v 17:30
hodin. Místo konání: Komorní sál ZUŠ. Budeme rádi, když si na nás najdete čas a přijdete se
podívat, co všechno pro vás děti i učitelé z hudebního oboru připravili.

OBLASTNÍ CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 540 001, 739 002 756
E-mail: info@mtrebova.charita.cz
IČO: 65189418, web: www.mtrebova.charita.cz

Šance pro rodinu ‐ terénní služby pro rodiny s dětmi
Poslání: Posláním sociální služby Šance pro rodinu pod Oblastní charitou
Moravská Třebová je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou
v Eživé sociální situaci
a potřebují podporu při obnově základních funkcí. Služby poskytujeme
v domácím prostředí dané rodiny v Moravské Třebové, spádových obcích
a v regionu Jevíčsko. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny.
Cílová skupina: rodiny s dětmi od 0 do 18 let (popř. do ukončení střed.
studia)
Pomůžeme:
 řešit vztahové problémy mezi rodiči a dětmi
 stabilizovat rodinný rozpočet
 zajisSt školní docházku děE
 zlepšit školní prospěch děE
 zvládnout výchovné problémy s nácvikem péče o malé děS
Poskytujeme:
 základní sociální poradenství
 výchovné, vzdělávací a akSvizační služby
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeuScké činnosS
 pomoc při uplatňování práv
Kontakty na službu: Kontaktovat nás můžete v pracovní dny na telefonu
734 797 497
v době od 7 až 18 hodin. Mail: sas@mtrebova.charita.cz
Adresa: Oblastní charita Moravská Třebová
Šance pro rodinu
Svitavská 44
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Školní sportovní klub při Gymnáziu Moravská Třebová pořádá

Dům dětí a mládeže + ZKO 308 v Moravské Třebové
ve spolupráci s Agility klubem v Mor. Třebové
pořádají

tradiční

akci

PEJSKIÁDA
8. října 2011

BURZU
zimních sportovních potřeb
a zimního sportovního oblečení

od 13:30 hod.
na kynologickém cvičišti
v lomu (Křížový vrch)
13:30-14:00 hod. – prezentace, zakoupení tomboly 5 Kč, trénink na dráze
 Závod v PŘEKÁŽKOVÉ DRÁZE (kategorie děti do 10 let, 11-15 let, starší)
 Soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ PES, NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR (dítě+pes)

Doprovodný program:
 ukázky z výcviku psů ve sportovní kynologii
 prezentace Agility klubu Mor. Třebová
 tombola (výtěžek - psí útulek), nabídka psů z útulku (fota)
cca v 16:00 hod. – vyhodnocení překážkové dráhy, nejkrásnějšího psa,
páru, nejmladšího účastníka a nejstaršího psa.
Pejskiády se mohou zúčastnit psi různých plemen, včetně „voříšků“ - předložit očkovací průkaz.
Soutěžící by měl mít takové fyzické předpoklady, aby svého psíka zvládnul.

Občerstvení zajištěno!

14.-15. října 2011

ve dnech
PŘÍJEM:

Pátek

14. 10.

15:00-20:00

PRODEJ:

Pátek 14. 10.
Sobota 15. 10.

17:30-20:00
9:00-12:00

Startovné a vstupné: Balíček psích dobrot
(granule –Pedigree ne!, psí masová konzerva, kapsička nebo salám pro psy, sáček
těstovin, dětské piškoty, psí pamlsky nebo jiné krmivo pro psy).
Děkujeme.

Akce je zaměřená na podporu Útulku pro psy ve Vendolí.

VYÚČTOVÁNÍ:

SPONZOŘI:
Chovatelské potřeby - ul. Cihlářova M. Třebová
ZOOFLOR – chovatelsko-zahrádkářské centrum M. Třebová

SOBOTA 15. 10. 14:00-17:00
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Ke zjišťování národnosti při sčítání lidu v roce 1921
Před devadesáti lety, v roce 1921 bylo provedeno
první sčítání lidu v Československé republice. Uskutečnilo se na základě zákona č. 256 z 8. 4. 1920 a prováděcího nařízení č. 592 z 30. 10. 1920. Sčítání měla
být původně prováděna v pětiletých intervalech, ty
však byly roku 1927 prodlouženy na dvojnásobek.
Jako nový orgán pověřený celostátními statistickými
šetřeními byl už v roce 1919 založen Státní úřad statistický. Rozhodným dnem pro první sčítání lidu byl
stanoven 15. únor 1921.

Problematika a politické aspekty
zjišťování národnosti

Za politicky nejdůležitější bylo považováno zjišťování národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávněnost vzniku samostatného československého státu.
Ani v zákonu, ani ve vládním nařízení však nebyl
pojem „národnost“ definován. V návodu k vyplnění
sčítacích archů stálo: „Národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž hlavním vnějším znakem
jest zpravidla mateřský jazyk. Židé mohou přiznati
národnost židovskou. Nepřípustno jest vyznačovati místo národnosti příslušnost k určitému území.“
Ačkoli oficiálně existovala „československá národnost“, zjišťoval se počet obyvatel české a slovenské
národnosti odděleně.
Došlo tedy ke změně oproti poslednímu sčítání lidu
v roce 1910, kdy nebyla zjišťována národnost, ale
tzv. obcovací řeč. Ani ta nemohla být vždy přesně
určena, zejména u osob bilingvních, žijících ve smíšeném manželství nebo na území s jiným převládajícím jazykem, než byla jejich mateřština. Zjišťování
národnosti jako předmětu svobodné volby, ovšem
(s výjimkou přiznanou Židům) charakterizovaného
mateřským jazykem jako objektivně daným znakem
v roce 1921 vyvolalo jak polemiku v odborných kruzích, tak horečnou snahu politických subjektů o využití sčítání lidu ve svůj prospěch. Velmi bojovně
vystupovala zejména Národní rada československá
spolu s obrannými národními jednotami a maticemi.
Vypjatá situace nastala samozřejmě na národnostně smíšených územích, ke kterým patřilo i Moravskotřebovsko (Hřebečsko). Situace se zde od převratu uklidnila natolik, že přinejmenším nedocházelo
k ozbrojeným konfliktům a násilnostem, Němci ale
se svým postavením zdaleka nebyli spokojeni. Rušení německých či spíše zřizování českých škol jim
bylo trnem v oku stejně jako český úřední jazyk.
Zkoušky německých úředníků z češtiny byly vnímány jako potupné, jejich výsledky ovšem často dávaly
nadřízeným dobrý důvod k výměně těchto úředníků
za české.
Percentuelní zastoupení Němců ve výsledcích sčítání lidu mělo rozhodnout o tom, zda budou úřady
v soudním okrese povinny používat německý jazyk,
resp. přijímat a vyřizovat podání v němčině. Rozhodující hranice byla 20 %. Předpokládalo se, že úřady se budou snažit „stlačit“ počet Němců pod tuto
hranici v co největším počtu okresů. To bylo i na
Moravskotřebovsku sledováno a komentováno s velkým znepokojením, ačkoliv zde taková situace jistě
nehrozila.

Přípravy sčítání lidu v Moravské
Třebové, pokus o soukromé sčítání

Hřebečské noviny (Schönhengster Zeitung) z 29. ledna přináší obsáhlý článek, zevrubně vysvětlující situaci a apelující na Němce, aby se nenechali přesvědčit
k uvedení jiné než německé národnosti do sčítacího
archu. „Všechny kruhy německého národa, zejména
Opravený údaj o obcovací řeči z roku 1910

inteligence mají povinnost, v den sčítání a již dříve,
jakmile budou formuláře doručeny majitelům bytů,
nestarat se jen o vyplnění svých vlastních, ale i archů
svých duševně méně čilých spoluobčanů, přispět jim
radou a pomocí a všemi prostředky se snažit, aby při
tomto sčítání lidu nebyla z neznalosti předpisů, lhostejnosti či nedbalosti ztracena byť jen jediná německá duše“. Na druhé straně bylo však obyvatelstvo
upozorňováno, že je „nikdo“ nesmí ohledně přiznání
německé národnosti ovlivňovat.
V sobotu 12. února byly ovšem noviny blížícího se
sčítání plné. Vyšla zde také následující provolání:
„Nenech se zmást! Sčítání lidu je více než důležité!
Při sčítání lidu řekni nebo napiš bez obav a pochybností: Státní příslušnost: československá, národnost:
německá! Pouč o tom své přátele a známé! Nezapři
svůj německý národ!“ „Zrady na národu se dopustí každý Němec, který připustí, aby při nastávajícím
sčítání lidu nebyla jemu a jeho rodinným příslušníkům do sčítacích archů zapsána německá národnost.“
Německé obyvatelstvo Hřebečska bylo upozorňováno na paragrafy zákona o sčítání lidu, podle nichž
mělo být uvedení nepravdivých údajů trestáno peněžní pokutou nebo vězením.
Město bylo rozděleno do osmi okrsků, z nichž každý
měl na starost jeden sčítací komisař. Začátkem února noviny přinesly rozhořčenou zprávu, že z těchto
osmi jen dva komisaři jsou z řad třebovských Němců. Pravdivost údajů tak mají přezkoumávat nedávno se přistěhovavší Češi. Byl proto podán návrh, aby
každému sčítacímu komisaři byl přidělen pomocný
komisař „jiné“ národnosti. V jiných okresech se to
údajně uskutečnilo, na Moravskotřebovsku však byl
návrh zamítnut.
Z popudu německých poslanců parlamentu bylo pak
rozhodnuto uspořádat „soukromé“ sčítání lidu. Aby
mělo i na Moravskotřebovsku náležitou publicitu,
bylo na neděli 13. února svoláno shromáždění všech
Němců do sálu „Na Písku“. Na téma „My Němci a sčítání lidu“ hovořili poslanci Alois Baeran a Franz Budig (oba Německá demokratická strana svobody), za
německou sociální demokracii vystoupil Josef Friedl.
Pro soukromé sčítání byly vytištěny zvláštní sčítací lístky červené barvy. V Moravské Třebové sčítání
řídil advokát Dr. Karl Hofrichter. Na poslední chvíli
byla však tato akce zakázána, zasahovalo i četnictvo.
Formuláře byly zabaveny a Dr. Hofrichter byl potrestán peněžitou pokutou. Podobně dopadli organizátoři
soukromého sčítání v jiných oblastech s německou
většinou, někde byli dokonce potrestáni vězením. Na
tiskaře červených sčítacích lístků bylo podáno trestní
oznámení pro nepředložení povinného výtisku.

Průběh a výsledky sčítání lidu

Podle § 20 nařízení vlády ČSR ze dne 30. 10. 1920
byl sčítací komisař oprávněn změnit údaj o národnosti, pokud byl „zcela zřejmě nesprávný“. Souhlas
se změnou měla dotčená osoba potvrdit svým podpisem. Pokud nesouhlasila, měl komisař případ předložit k posouzení politickému úřadu, který měl dotyčnou osobu vyslechnout a rozhodnout do 14 dnů.
Ihned po provedení sčítání se množily stížnosti na
jednání některých sčítacích komisařů, kteří měli
údajně vyvíjet na občany tlak za účelem přihlášení
se k československé národnosti. Až na úrovni parOpravený údaj o národnosti z roku 1921

lamentu a Nejvyššího správního soudu se pak řešily
případy, kdy se konkrétní osoby přihlásily k německé národnosti, ale okresní politická správa byla přesvědčena, že objektivní pravda je jinde.
Hřebečské noviny přinesly informaci o několika
konkrétních případech, kdy moravskotřebovští sčítací komisaři měli ovlivnit vyplnění příslušné rubriky.
Nahlédnutím do archivovaných sčítacích archů se
lze přesvědčit, že k opravování údaje o národnosti
opravdu docházelo, že se však opravovala i obcovací řeč v roce 1910. Kromě přímého nátlaku sčítacích komisařů, ke kterému nepochybně docházelo,
někdy mohlo být důvodem opravy skutečně váhání
samotného respondenta, která národnost je mu bližší. Zajímavé je, že i česká národnost byla uváděna
spíše německy – nikoliv „česká“, nýbrž „tschechisch
(čechisch)“ nebo „böhmisch“ (zkoumán byl ovšem
jen malý vzorek, takže nelze říci, jak často k tomu
docházelo).
Podle stejných paragrafů, kterými byli Němci v tisku
zastrašováni, aby neuvedli českou národnost, byly po
volbách trestány osoby, které se přihlásily k německé
národnosti, podle okresní politické správy neoprávněně.
Na výsledky sčítání lidu se čekalo velmi dlouho.
Začátkem července Hřebečské noviny změnily taktiku. Stále opakovaly, že výsledky budou zkreslené,
ale oproti hysterii předcházející sčítání se nyní začaly snažit jeho výsledky bagatelizovat. Rozhodující
prý nejsou úřední archy, ale pocit sounáležitosti atd.
Snažily se tak zřejmě zamezit rozkolu v německém
táboře, obviňování těch, kteří z nějakého důvodu „selhali“.
Podle publikovaných výsledků sčítání měla Moravská Třebová k 15. únoru 1921 789 domů a 6686 obyvatel, z toho 353 Čechů, 6090 Němců a 243 „jiných“
(z toho bylo jen 19 Židů – ostatní se hlásili k židovskému náboženství, ale nikoliv národnosti). V roce
1910 to bylo 705 domů, 7592 obyvatel, 78 s českou
obcovací řečí, 7438 s německou, „jiných“ bylo 76.
Z 1 % v roce 1910 tedy počet „sečtených Čechů“ do
února 1921 vzrostl na více než 5 % obyvatelstva .
Obecně mohl kromě samotného způsobu dotazování
výsledek sčítání ovlivnit poválečný pohyb a úbytek
obyvatelstva, přizpůsobivost části obyvatel, kteří za
monarchie považovali za výhodnější prohlásit se za
Němce, v Československé republice pak za Čechy.
Dalším důvodem byli Židé, kteří se nově přihlásili ke své národnosti, zatímco v roce 1910 se hlásili
k německé obcovací řeči. Zároveň nelze pochybovat
o tom, že respondenti se nevyjadřovali vždy jen na
základě svého niterného přesvědčení o příslušnosti
k některé národnosti už proto, že v této záležitosti neměli zdaleka všichni jasno, a že na konečné výsledky
sčítání měl vliv i způsob práce sčítacích komisařů –
to platilo pro území s převážně německým obyvatelstvem jistě více něž pro jiné části republiky.
Průběh a politické zneužívání sčítání lidu v roce
1921, stejně jako odborná diskuse, která se tehdy
v souvislosti se zjišťováním národnosti rozvinula,
jen potvrzuje, že přihlášení se k určité národnosti je
věcí značně subjektivní a že prakticky nelze pomocí
objektivních kritérií posoudit jeho oprávněnost.
-jm-
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Den otevřených dveří
v Sociálních službách
města Moravská Třebová
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí
vyhlásili TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ČR, který se koná v týdnu od 10.-16. října
2011. Sociální služby města Moravská Třebová se k této akci připojily a připravily
pro širokou veřejnost na 12. 10. 2011 Den
otevřených dveří. V tento den od 9 do 16
hod. se můžete blíže seznámit s prostředím
a poskytovanými službami v Domově pro
seniory a Pečovatelské služby v Moravské
Třebové.
V rámci tohoto dne je připraven program
pro návštěvníky:
9:00-11:30 hod. - Tvořivé dílny
13:00-14:30 hod. - Volnočasové hry
15:00 hod. - Vystoupení pěveckého souboru v kapli v DpS
Srdečně Vás zvou a na Vaši návštěvu se těší
zaměstnanci Sociálních služeb města Moravská Třebová.

Cesta do pravěku

V termínu od 30. 7. do 6. 8. již podruhé a myslím,
že se stejným úspěchem, proběhl na skautské základně Kvíčalka tábor ROSA (rodinný skauting).
Účastnilo se ho devatenáct dospělých a dvacet jedna dětí ve věku 4–17 let. CTH nás letos zavedlo do
pravěku, kde jsme se seznámili s Hu a Huhu. Našim úkolem bylo postavit si vlastní chýši, ve které
měli alespoň někteří členové přečkat noc. Pračlovíčci si museli vyrobit vlastní zbraně, ulovit králíky, ozdobit své hábity, rozdělat a hlavně ubránit
oheň před ostatními tlupami. Celotáborová hra vyvrcholila lovem na mamuta a jeho následným vařením. Každý den jsme zahájili rozcvičkou, dobrou
snídaní a ranním nástupem se vztyčováním vlajky.
Denní program byl prokládán službami v kuchyni,
saunováním a stavěním hrází nebo rozděláváním
ohýnků u jídelny. Večerní nástup byl časem hodnocení dne, vyhlašování vítězů a plánů na další
den. Den končil večerníčkem, i sem prolnula CTH
– poslouchali jsme vyprávění O človíčkovi, Prapohádky a velké děti Lovce mamutů. Celý týden
se nesl také v lovení bobříků. Protože se většina
dětí s touto zábavou setkala poprvé, moc se jim to
líbilo. A už v polovině tábora jsme měli prvního
bobříkolovce, který zvládl ulovit všech 10 bobříků. Všechny bobříky se nakonec podařilo ulovit
více než polovině dětí. V sobotu jsme se jen neradi
loučili a už domlouvali akce v průběhu roku, kde
se opět potkáme – balení tábora, drakiádu, víkendovku na Kvíčalce, sáňkování u Galušků, lyžování u Suchanů …
Zase za rok AHOJ Efka
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Město fotogenické…
I takový přívlastek má Moravská Třebová, jak se
o tom můžete sami přesvědčit při návštěvě klášterní kaple na ul. Svitavské, která opět po roce slouží
jako galerie výtvorů zdejších fotografů v soutěži
„Moravská Třebová, jak ji neznáme“. Po spirále času odhalíte kouzlo minulosti, jak ji představují
památkové objekty města, a přesvědčíte se o krásné lidské posedlosti, jíž se pro mnohé občany stalo
fotografování. Tradiční výstava fotografií zahájila
o víkendu slavnostní vernisáží. O letošní ročník,
již třináctý v pořadí, opět vřazený do rámce Dnů
evropského dědictví, se organizátorsky zasloužila
Komise památkové péče. Třináctka rozhodně nebyla symbolem smůly. Naopak – počet účastníků
se zvýšil, přibyli i někteří profesionálové, kteří vyslyšeli snahu pořadatelů o to, aby oblíbená akce
měla dlouhodobě vzrůstající úroveň. Právě kvalita
fotografií doznala prokazatelného posunu vpřed.
Na úkor popisnosti se zvýšila uměleckost snímků,
zaměřenost na detaily ukázala nevyčerpatelnost
možností, neopakovatelné okamžiky ze života
města nabídly snímky v reportážním formátu. Ve
svém součtu fotografické kolekce jednotlivých ze
14 účastníků nabídly a dokumentovaly nefalšovanost, jedinečnost, výjimečnost i prostotu města. Na
vernisáži byla přítomna bezmála stovka zájemců,
kteří obdivovali zajímavá místa z města a netajili
se svou spokojeností. Primární heslo fotosoutěže
„Zachycená krása města v proměnách času a barev“ tak bylo beze zbytku naplněno. Konečný verdikt nezávislé 11-členné poroty pak zněl: „Velmi
objevné a vyrovnané práce, jednoznačně nesnadno změřitelné. Rozhodli jsme, jak jsme rozhodli ať návštěvníci posoudí sami. Jejich osobní pocity
budou rozhodující!“ Prvenství dle jury připadlo na
Petru Zápecovou. O další místo se svorně rozdělili svými kolekcemi snímků Mauler Jan a Bačik
Milan. Třetí hodnocené pořadí získala Jaroslava Petrová. Další pořadí nebylo vyhodnocováno
vzhledem k obsahové a formální rozdílnosti artefaktů, rovněž i v závislosti na kvantitě předložených snímků. Nicméně prosadil se jednoznačně
názor, že umělecká i profesionální úroveň snímků opět vzrostla a aspiruje na nejvyšší hodnocení
v dosavadní historii. „Bylo by přímo žádoucí, aby
se brzy podařilo vydat z dosavadních ročníků in-

spirativní publikaci. Podobná aktivita musí pokračovat i s následnými komisemi (třeba se zárukou
města), vždyť jde o počin, který bude doceněný za
50 let, až město naprosto promění svou tvář…“
vyjádřil se jeden ze stovky návštěvníků vernisáže
J. Vinkler. Také letos byla doplněna výstava o historickou aktualitu, jíž se stala „fotopříloha“ k letecké katastrofě u města, od níž uplynulo právě
80 let. Připomínkou se stala rovněž beseda, kterou
KPP pořádal 23. září. Přednášel PhDr. Petr Pavel.
Samotná výstava trvala do neděle 19. září, denně
ji zhlédla v průměru stovka zájemců.
František Matoušek

Škola základ života

Vážení přátelé, od listopadu zahajujeme
12. ročník Moravskotřebovské univerzity 3. věku na téma Škola - základ života
(v hodině dějepisu si obnovíme znalosti
o českých panovnících, v hodině českého
jazyka zjistíme, že čeština je jazyk hravý,
v zeměpisu navštívíme exotické země,
v psychologii se budeme zabývat pamětí...). Vzhledem k tomu, že zájem o přednášky je značný a je třeba vše organizačně
zajistit, prosím, abyste se přihlásili nejpozději do 16. 10. Děkujeme. Přednášky budou po 14 dnech vždy ve středu. Kontakt:
PaedDr. M. Blažková, Dr. Loubala 10, 571
01 Mor. Třebová; mobil: 606 223 855;
tel./zázn.: 461 316 285; e-mail: blazkova.
mt@seznam.cz. Prosím, uveďte JMÉNO
a KONTAKT!
Upozornění!
Rehabilitační cvičení pro zájemce všech
věkových kategorií je každé pondělí
v 18:30 hod., v tělocvičně ZŠ Čs. armády
(u autobusového nádraží).
Rehabilitační plavání pro všechny věkové kategorie je každý pátek v 16:30 hod.
v bazénu ZŠ Palackého ul.

Již podesáté...
24. srpna letošního roku se za materiální podpory
sponzorů z našeho města uskutečnil již 10. ročník Meziústavních her pořádaný Domovem pro
seniory v Moravské Třebové. Soutěžní den jsme
zahájili zpěvem s našim sborem v kapli našeho
domova. Kromě dvou družstev „domácích“ se her
zúčastnili soutěžící z Prostějova, Soběsuk, Svitav a Anenské
Studánky. Vzájemně se utkali
v několika sportovních a vědomostních disciplínách, např.:
slalom s chodítkem, město jméno… Družstvo našeho domova z jednoho oddělení obsadilo celkově hezké druhé místo.
Celá akce byla pojata rovněž
jako rozloučení s létem - posezení u táboráku s opékáním
klobás. K tanci a poslechu hrála
živá hudba – Menhír ze Studené
Loučky. I přes horký letní den
vládla dobrá a radostná nálada.
Hned 25. srpna se konala odveta v Prostějově, kde náš domov
reprezentovalo 5 soutěžících.

Bylo pro nás připraveno bohaté pohoštění a spousta soutěžních disciplín. Naše družstvo se do soutěžení opřelo ze všech sil, a tak jsme získali pohár
a dort za nejlepší čas ve sportovních disciplínách.
Realizační tým
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
15. ročník Týdne knihoven 3.–9. 10. 2011
Motto: 15. kraj České republiky – kraj knihoven

Vědomostní a výtvarné soutěže pro děti, výprodej
knih. NOVÉ SLUŽBY - půjčování čtečky e-knih.

3. 10. Velké říjnové společné čtení věnované Karlu
Jaromíru Erbenovi. 9:00–17:00 hod., nepřetržité čtení
v dospělém oddělení, zaměřeno k 200. výročí narození
K. J. Erbena, doplněno výstavou.
Kdo čte, ten se nenudí – Čte celá třída
Zahájení soutěží pro děti na školní rok 2011/2012.
4. 10. Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou –
určeno pro ZŠ.
Věci mezi nebem a zemí – možná dojde i na Peru
Přednáška p. Věry Šourkové, pracovnice Kulturních
služeb Mor. Třebová o její cestě do Peru. Začátek je
v 17:00 hod. v sále Sociálních služeb Mor. Třebová.
5. 10. Tvořivá středa
Začátek už od 14:00 hod. v dětském oddělení městské
knihovny.
7. 10. Lampiónový průvod
Lampiónový průvod pro děti, soutěž o nejhezčí pohádkový kostým! Sraz u městského muzea v 18:00 hod. Na
programu spolupracují: Kulturní služby města Mor. Třebová, ochotnický souboru J. K. Tyla, žáci a učitelé ZUŠ,
členové Klubu českých turistů a kapely Proč ne band.
Ukončení v městské knihovně, večerní půjčování!! Možnost využít novou službu – půjčení tematických kufříků
pro nejmenší čtenáře (knihy, hračky, didaktické pomůcky
na jedno téma – např. povolání, dinosauři aj.).
Po celý týden: registrace na rok 2011 zdarma!

1.–31. 10. 2011 – Říjen – Měsíc české a slovenské vzájemnosti
Výstava slovenské krásné literatury v originále i v překladech, doplněno naučnou literaurou o Slovensku (obrazové publikace, průvodce, mapy). Přístupno v půjčovní
době MěK.
18. 10. 2011 – BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb
NOVÝ ZÉLAND očima české babičky. Cestopisné vyprávění dvaasedmdesátileté p. Anny Johany Nyklové
o jejím tříměsíčním putování po Novém Zélandě. Začátek v 17:00 hod. ve společenském sále sociálních služeb.
25. 10. 2011 – Beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou
Beseda s Klárou Janečkovou, současnou českou autorkou románů pro ženy. Přijďte si popovídat s autorkou
knih – Ďábelská tvář, Manželské okovy, Osudová posedlost, Srdce v písku, Unesená. Všechny uvedené knihy
jsou ve fondech městské knihovny. Začátek v 17:00 hod.
ve společenském sále městské knihovny.
Knihovna dětem
Tvořivé středy pro děti
5. 10. 2011 – Vyrábíme lampion
12. 10. 2011 – Větrný mlýn
19. 10. 2011 – Bramborová tiskátka
26. 10. 2011 – Bramborová zvířátka
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
8. 10. MEMORIÁL JARKY VOJÍŘOVÉ - hřiště u ZŠ
Palackého, od 9:00 hod. prezentace závodníků, v 9:30
hod. start nejmladší kategorie, v 10:30 hod. vyhlášení.
Akce ve spolupráci s Atletickým klubem a Zdravým
městem Mor. Třebová.
8. 10. PEJSKIÁDA - od 14:00 hod. - Křížový vrch kynologické cvičiště v lomu, 13:30-14:00 hod. prezentace pejsků. Soutěž v překážkové dráze, nejkrásnější pes,
pár (dítě + pes). Součástí tombola, ukázka z výcviku psů
místních kynologů a Agility, foto-nabídka psů z útulku.
Konec do 16:00 hod. Občerstvení zajištěno. Vstupné
a startovné: Balíček dobrot pro psy (granule, piškoty,
psí konzerva atd). Akce pořádaná na podporu Útulku pro
psy Zelené Vendolí. Spolupořadatelé ZKO 308 a Agility
klub. Sponzoři: ZOOFLOR M. Třebová, Chovatelské potřeby ul. Cihlářova, Veterina VETVILL Svitavy. Uvítáme
i účastníky bez psů. Více na plakátech a webu DDM.
11. 10. MINIFOTBAL - okresní kolo 6.-7. tříd (Jevíčko).

18.-21. 10. DEN STROMŮ - pro 1. st. ZŠ. Bližší informace v propozicích nebo na webu DDM.
19. 10. Stolní tenis - obvodní kola jednotlivců 1.-5. tříd,
14:00 hod. - tenisová hala TJ Slovanu.
20. 10. Stolní tenis - obvodní kola družstev 6.-9. tříd,
14:00 hod. - tenisová hala TJ Slovanu.
26.-27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY v  DDM denně
10:00-12:00 a 13:00-15:00 hod. v DDM.
Kreativní činnost, předškoláci v doprovodu rodičů. S sebou pracovní oděv, přezůvky, 20 Kč. Více na plakátech
a webu DDM.
Vzpomínka: V září zemřel pan Karel Vícha, náš dlouholetý vedoucí šachového kroužku. Jeho spolupráce s námi
začala již před třinácti lety a za tuto dobu vychoval řadu
nadšenců pro tento sport. Uspořádal řadu šachových turnajů, kterých se zúčastňovaly děti z celého obvodu Moravskotřebovska, za to mu děkujeme. Pracovníci DDM.

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Fara, Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, Zdeňka Lišková: tel.: 736 609 318, Irena Wölfelová: tel.: 724 417 112,
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
PROVOZNÍ DOBA - říjen
Pondělí: 9:00–12:00 Rodinné a mateřské centrum
v 10:00 hod. TRDLOVÁNÍ S LUCKOU
18:00–19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý: 8:30–13:00 Katecheze, tvoření, rod. a mateř. centrum
16:00–19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
Středa: 9:00–12:00 Rodinné a mateřské centrum
V zimním období: 14:30–17:30 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek: 16:00–17:00 PLAVÁČEK (bazén ZŠ Palackého)
Pátek: 15:45–17:00 SVĚTLUŠKY (společenství dívek
7-11 let)
Každé pondělí v 10:00 hod. – TRDLOVÁNÍ S LUCKOU (pohybové cvičení pro nejmenší v rámci mateřského centra – zpívání a tanečky přiměřené věku dětí)
Od čtvrtka 13. 10. od 16:00 do 17:00 hod. PLAVÁČEK plavecký výcvik žáků mateřských a základních škol (od
5 let věku dítěte), zdokonalování plavecké techniky dětí,
zdravotní, kondiční a sportovní plavání, bazén ZŠ Palackého. Cena 350 Kč/pololetí.
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK, SPORT. ZBOŽÍ

17.-20. října 2011 (po-čt) denně 9:00–17:30 hod. K prodeji přijímáme dětské oblečení od kojeneckých velikostí
do vel. 164, obuv do vel. cca 38, dále kočárky, postýlky, odrážedla, chodítka, vaničky, jídelní židličky, hračky,
stavebnice, knížky, chůvičky, veškeré kojenecké spotřební zboží, lyže a brusle, sáňky, boby apod. Prostě vše, co
se týká dětí do cca 13 let věku. Příjem kojeneckého oblečení do vel. 98 je omezen množstvím (kdo dřív přijde,
ten dřív...). Vše musí být označeno štítkem (lepítkem),
na kterém je uvedena cena a kód prodávajícího (např.
jméno, iniciály, zkratka apod.). Štítek doporučujeme přišít sešívačkou či nití (u oblečení k textilním štítkům za
krkem či na boku z vnitřní strany). V případě, že zboží
nebude mít štítek od prodejce (odlípne se), nemůžeme
zboží prodat! Příjem zboží: týden předem od pondělí 10.
10. do pátku 14. 10., denně od 8:00 do 15:30 hod., v jinou
dobu po telef. domluvě 736 609 318. Vyplácení a vracení zboží: pátek 21. 10. 2011 od 8 do 17 hodin. Provize
činí 15 % z ceny prodaného zboží a bude odečtena při
vyplácení a vracení neprodaného zboží. Neprodané zboží
lze zanechat na charitní účely. Nevyzvednuté zboží bude
též předáno do charitního šatníku.
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Oblastní charita
informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí
3. 10. 2011 v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seniorů za účelem
návštěvy hřbitova se uskuteční 12. 10. 2011.
Sraz bude ve 14:00 hod na parkovišti u sociálních služeb na Svitavské ulici. Provoz humanitárního šatníku od září opět funguje každý
pátek od 15:00-17:00 hod. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu
každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul.
Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p.
Dokoupilová, tel.739 002 744.

Zprávy z OCHMT

Otevřena nová služba…
1. 9. 2011 zahájila svoji činnost nová terénní sociálně aktivizační služba “Šance pro rodinu“. Jedná se o službu určenou pro rodiny
s dětmi. Služba bude poskytována v celém
Moravskotřebovském a Jevíčském regionu.
Bližší informace naleznete na přiloženém letáku.

Co se děje v DS Domeček a STD
Ulita:
STD Ulita
Úspěch klientů STD Ulita na festivalu Nad
oblaky…
I v tomto roce se klienti STD Ulita zúčastnili
2. ročníku pěveckého a výtvarného festivalu
„Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“.
Tento festival má celostátní působnost a mohou se jej zúčastnit lidé s tělesným či mentálním postižením, osoby nevidomé a slabozraké
s muzikálním cítěním, pěveckým nebo výtvarným talentem. Klienti STD Ulita navázali na
úspěch z minulého roku a 5 z nich se probojovalo ve výtvarné soutěži do finále mezi TOP
výtvarníky. Naši klienti jsou v této kategorii
jediní zástupci Pardubického kraje. 12. 10.
2011 se uskuteční slavnostní koncert a vernisáž, na které odborná porota předá finalistům
ceny. Tento úspěch je pro klienty STD Ulita
velkou motivací pro další práci.
DS Domeček
Prosba o pomoc…
V rámci rozvíjení dovedností a rozšíření nabídky činností uživatelům DS Domeček, jsme
se rozhodli otevřít dřevodílnu. V této chvíli je
vše ve stadiu příprav. Proto se obracíme na širokou veřejnost s prosbou: máte-li doma nevyužívaný truhlářský ponk, byli bychom rádi,
kdybyste nám jej mohli poskytnout pro připravovanou dřevodílnu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří nám darovali malířské válečky, které využijí naši klienti v keramické dílně.
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zařízeních DS Domeček a STD
Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Duhový Labyrint
občanské sdružení

zve na své pravidelné akce
opět od září 2011
relaxační a zdravotní cvičení v prostorách Sociálních služeb Mor. Třebová (Svitavská ul. - klubovna a tělocvična)
Po 10:15-11:00 klubovna
Út 17:30-18:30 tělocvična
Čt 17:30-18:30 tělocvična
muzikoterapie - bubnování v prostorách Sociálních služeb
Mor. Třebová (Svitavská ul. - klubovna)
Út 18:00-21:00 začátečníci a pokročilí
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Integrovaná střední škola Moravská Třebová
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA PLNÝ PLYN V ISŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Integrovaná střední škola Moravská Třebová nabízí zájemcům o středoškolské odborné vzdělání pestrou škálu
maturitních i učebních oborů. Žáci i učitelé školy, vědomi si stálých změn i rostoucí konkurence na trhu vzdělání, zahájili školní rok 2011-2012 takříkajíc „na plný
plyn“ a dobrou pověst školy již na začátku školního roku
potvrdili úspěšnou účastí na různých akcích a soutěžích.
PROJEKT LEONARDO „ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŽÁKŮ SOCIÁLNÍCH A GASTRONOMICKÝCH OBORŮ“
Ještě před zahájením školního roku, ve dnech 23. a 24.
srpna navštívilo vedení školy spolu s garantkami projektu Leonardo Mgr. Cvrkalovou a Mgr. Sopouškovou partnery, se kterými bude realizován projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti žáků sociálních a gastronomických
oborů“, na který škola v rámci programu Evropské unie
„Leonardo“ získala grant v hodnotě 50 000 Euro. Cílem projektu je realizace zahraniční odborné praxe žáků
v Německu. Zástupci školy navštívili odborná pracoviště
pro gastronomické obory (4 špičkové hotely) a pracoviště pro sociální obory (SAH Leipzig – organizace sdružující řadu penzionů pro seniory). Průvodcem jim byla
zástupkyně zprostředkovatelské organizace Dr. Peter
z Europa Haus Leipzig. Tento dlouhodobý projekt zcela
jistě přispěje k rozšíření odborných, sociálních a komunikačních kompetencí žáků a vytvoří jim dobré podmínky pro uplatnění na trhu práce u nás i v zahraničí.
MISTROVSTVÍ ČR VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO
GULÁŠE
Jeho letošní ročník se odehrál v sobotu 10. září v Přerově. Po vynikajících umístěních v předchozích letech,
kdy jsme vždy stáli na stupních vítězů, skončilo družstvo
ve složení J. Polanský, K. Soukalová a K. Němečková
v náročné konkurenci dvaceti nejen učňovských týmů,
na velmi solidním pátém místě soutěže. Z umístění, založeném na pečlivé přípravě i kuchařském mistrovství
žáků, se samozřejmě radovaly také členky pedagogického doprovodu L. Kvapilová a I. Nováková.
DĚTSKÉ FÓRUM
S fungováním městské samosprávy i základními principy politické participace občanů se mohli seznámit žáci
studijních oborů v pondělí 12. 9.
MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH OBORŮ
Nezahálí ani žáci stavebních oborů. V těchto dnech vrcholí trénink a přípravy dvou dvojic adeptů z 3. ročníku
učebního oboru Zedník. Po finálním výběru, provedeném pedagogy školy pak dvojice těch nejlepších vyrazí
v úterý 20. září do Vysokého Mýta, aby zde školu repre-

Úspěšné projekty Gymnázia
u Nadačního fondu TESCO

V jarních měsících minulého školního roku se objevila možnost získat finanční prostředky z Nadačního
fondu TESCO, který každoročně rozděluje peníze na
technické vybavení školských zařízení. Gymnázium
Moravská Třebová nakonec podalo projekty dva.
První žádal o prostředky na vybavení učebny hudební výchovy a druhý na vybavení tělocvičny světelnou
tabulí s elektronickou časomírou a ukazatelem skóre.
Oba projekty se dostaly až do finále a z celkové částky
3 miliony Kč naše škola obdržela 50 000 Kč na hudebnu a 48 000 Kč na elektronickou časomíru. Prostředky projektu na hudebnu budou využity na ozvučení
učebny hudební výchovy, pořízení počítače a promítací techniky. Dále budou zakoupeny keyboardy, na
kterých budou studenti moci prakticky v hodinách hudební výchovy pracovat. Všechno vybavení musí být
zakoupeno do konce října, takže již tento rok ho budou
žáci moci plně využívat. Co se týče druhého projektu
– elektronická časomíra s ukazatelem skóre je od pátku 9. 9. součástí vybavení velké tělocvičny Gymnázia
Moravská Třebová, kde bude sloužit při organizaci
soutěží ve sportovních hrách středních i základních
škol našeho obvodu i okresu.
Petra Burdová a Horymír Kodeš

zentovala na mezinárodní třídenní soutěži ŘEMESLO/
SKILL 2011.
OPERAČNÍ PROGRAMY
Připomenout lze i fakt, že se učitelé stavebních a gastronomických oborů kromě výuky žáků podílejí také na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačních programů
Pardubického kraje. Projekty „UNIV2“ a „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ mají za cíl vytvořit z ISŠ
Moravská Třebová vzdělávací centrum s nabídkou ucelené soustavy vzdělávacích programů pro získání dílčí
nebo úplné kvalifikace.
PŘÍPRAVA NOVÉHO UČEBNÍHO OBORU KOMINÍK
Za velmi pozitivní lze pak považovat fakt, že do portfolia
školou nabízených učebních oborů přibude od příštího
školního roku velmi žádaný učební obor KOMINÍK. Podrobnosti o něm, stejně jako o ostatních nabízených oborech, akcích a soutěžích je možné najít na výrazně inovovaných webových stránkách školy – www.issmt.cz.
Pavel Petr (Red. kráceno)

Šesťáci se vrátili na Svojanov

Já mezi námi – to je název projektu, který probíhá na
ZŠ Palackého již čtvrtým rokem. Proto je tato aktivita,
jež je zaměřena především na zlepšování vztahů mezi
vrstevníky, ale také mezi pedagogy a žáky a školou
a rodiči, nazvána Já mezi námi 4. Součástí tohoto projektu byl již tradiční adaptační pobyt žáků letošních
6. tříd. Probíhal od 5. do 8. 9. 2011 na Svojanově, kam
jsme se po roční přestávce vrátili. Počasí nám letos
přálo, a tak jsme mohli splnit celý námi naplánovaný
program. A co bylo jeho náplní? Hlavně – nikdo nevítězil!! Děti se učily pracovat v týmu, plnily úkoly, které vyžadovaly spolupráci a kladly důraz na toleranci
ve skupině. Pestrá nabídka činností umožnila jednotlivým dětem uvědomit si, že „I já jsem v něčem dobrý“!
Jednotlivci tedy nacházeli své místo v novém třídním
kolektivu. Některé aktivity byly zaměřeny na prevenci
proti rizikovému chování. Žáci se učili odmítací techniky a do povědomí se jim dostalo i nebezpečí zneužívání internetových sociálních sítí. Jiné aktivity byly
věnovány základům asertivního jednání, komunikaci
a možným způsobům řešení složitých situací. Většina
činností však probíhala v přírodě, kde to mnohdy děti
neměly lehké (příprava na život). Činnosti pro čtyřdenní pobyt připravili dva zkušení instruktoři – Michal Paděra a Lenka Řehůřková, kteří s námi jezdí od
1. ročníku a kteří jsou na děti vždy perfektně připraveni. Přínosem adaptačního pobytu bylo i to, že budoucí
třídní učitelky své žáky poznaly jinak než ve školních
lavicích. Pobytu se zúčastnila i školní metodička prevence rizikového chování.
Květa Štefková, metodička prevence
ZŠ Palackého (Red. kráceno)
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Peníze EU na ZŠ Palackého

ZŠ Palackého Moravská Třebová na základě žádosti
z června 2010 obdržela dotaci z projektu EU školám
v rámci programu „OPVK“. Škole byla přidělena dotace ve výši 2 363 499 Kč. První část finančních prostředků již škola obdržela a v předchozím školním roce
byla použita na zkvalitnění výuky. Peníze byly částečně čerpány na vzdělávání pedagogických pracovníků,
na tvorbu a následné používání nových metodických
materiálů (celkem již bylo vytvořeno 541 materiálů),
na zkvalitnění výuky cizích jazyků, na individualizaci výuky formou dělených hodin. Škola využila šance
a rozdělila do skupin celkem 12 tříd zejména v jazykovém vyučování. Vyučující v těchto předmětech mají
nyní více možností zajistit podmínky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně
nadaným. Dvacet učitelů bylo proškoleno během pěti
bloků v ICT, tři učitelé byli proškoleni v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Těžko si lze v dnešní době představit výuku bez interaktivního pojetí. Finanční prostředky byly tedy také použity na vybavení
školy moderními učebními pomůckami (nové interaktivní tabule, interaktivní učebnice, dataprojektory, notebooky, vizualizéry, digitální fotoaparáty).
Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele

Škola na Kostelním náměstí
po páté mezi pražci

V září základní škola na Kostelním náměstí již po páté
realizovala projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ
ÚZKOKOLEJKY. Projekt stojící na základech dlouhodobé spolupráce mezi školou a Průmyslovým muzeem Mladějov se ani v pátém ročníku nestal bezduchou
rutinou, ale nabídl žákům mnoho nových vědomostí,
zkušeností a zážitků. Letos skupina žáků 7. třídy zahájila třídenní projekt zevrubným průzkumem průmyslového areálu na Hřebči, seznámila se se stopami
důlní činnosti, s cestou vytěžené horniny od štoly přes
rotační výklopníky, drtiče a síta k pecím a vagónům
úzkokolejky. Průmyslové muzeum Mladějov žákům
v následujících dvou nocích a dvou dnech poskytlo přívětivé zázemí při podrobném zkoumání okolní
fauny a flory i unikátních exponátů ze sbírek muzea.
O smysluplnosti mladějovských projektů a správné
cestě, kterou se organizátoři projektu vydali, svědčí
velmi kladné hodnocení pedagogickými odborníky
nejen z Čech, ale i západní Evropy, kterého se těmto
projektům dostalo během prezentace na mezinárodním symposiu o kulturně historickém dědictví a udržitelném rozvoji, pořádaném na jaře letošního roku
Univerzitou Karlovou v Praze. I výsledky letošního
projektu budou prezentovány na výstavě ve vestibulu moravskotřebovské radnice v listopadu 2011, kam
jsou všichni srdečně zváni, aby si mohli prohlédnout
šikovnost dětí ze školy na Kostelním náměstí na obrazech i v textech sborníku mladějovského projektu.
Vlastimil Novák (Red. kráceno)

Končíme s těžkými aktovkami v prvních třídách
Po špatných zkušenostech, kdy můžeme vidět prvňáčky kráčící s těžkou aktovkou na zádech, do které naložili všechny učebnice, aby „náhodou“ na nic nezapomněli, jsme se rozhodli těmto někdy i 4 kg těžkým
aktovkám říci S T O P ! ! !
Začali jsme přemýšlet jak na
to a nápad na sebe nenechal
dlouho čekat. Protože ke každé
učebnici nakladatelství Fraus,
podle kterých vyučujeme, jsou
vyrobeny procvičující materiály
v podobě učebních karet, můžeme je použít na domácí přípravu
a učebnice mohou zůstat ve škole. S pomocí sponzorů (Lékárna
Hippokrates, Papírna Martiník
z Vřesiny, Třebovská restaurace,
kterým touto formou děkujeme)
se nám podařilo zakoupit školní
batůžky s anatomickým tvarová-

ním a váhou 300 gramů. K tomu zbývá ještě přidat
velkou svačinu, penál a úsměv spokojených prvňáčků
1. A a 1. B ZŠ Kostelní náměstí.
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Sportovci ZŠ na Palackého ulici bodovali na Strahově
Na konci minulého školního roku sportovci ZŠ Palackého (vybraná družstva chlapců a dívek) prožili
slavnostní okamžiky ve své sportovní kariéře. Mohli
totiž na základě svých výborných výkonů v nižších
kolech bojovat na Republikovém finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. To proběhlo od
23. 6.–26. 6. 2011 v Praze na Strahově. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Nikola Greplová,
Ivona Bambušková, Eva Jančáková, Tereza Měcháčková, Martin Jančák, Jiří Sedlák, Patrik Mikšánek
a Štěpán Gregor. Nominovanými jednotlivci byli: Jiří

Nedoma, Michal Dvořák, Adéla Gerišerová a Tereza
Dolečková. Ve kterých disciplínách chlapci a dívky
měřili síly? Hod medicinbalem, běh na 60 m, hod
míčkem, skok daleký, švihadlo, plavání, shyby, trojskok, kliky, leh-sed, běh na 1 000 m, dribling. A jak
dopadli naši? Skvěle! Zvlášť někteří jednotlivci.
Celkovou vítězkou v kategorii dívek v ČR se stala
Adéla Gerišerová. Martin Jančák obsadil 1. místo ČR
v kategorii M12, Adéla Gerišerová získala 1. místo
ČR v kategorii W14. Družstvo 6.-7. třídy obsadilo
celkově krásné 11. místo v ČR. Diamantový odznak

Fotbalový buřič
a cestovatel v Německu
Martin Abraham má za sebou bohatou fotbalovou
anabázi v mnoha českých i zahraničních klubech.
Byl velkým fotbalovým talentem, typem defenzivního hráče s výborným přehledem. Z Moravské Třebové přestoupil na studia do Brna, odkud
zamířil za fotbalem na Valašsko (FC Slovácko).
Následovaly štace FC Liberec (mistrovský titul
2005/2006), FC Mladá Boleslav, FC Sparta Praha, Slávia Praha (mistrovský titul 2007/2008).
Dále na něj čekalo hostování v kyperském týmu
AEK Larnaka, následně v FC Zlín. V současnosti zakotvil na angažmá v německém Wiesbadenu
(SV Wehen Wiesbaden, III. německá liga: 25 zápasů (1682 minut, 4 góly). Dvakrát byl v minulosti nominován do české reprezentace.

Karting Cup zaznamenal rekord
Poslední závodník projel cílem, utichly motory, veškeré body byly rozděleny, přeplněné depo osiřelo, je
dobojováno. Vysokomýtský autodrom byl dějištěm
závěrečného motokárového klání Karting Cup 2011.
Na start se postavilo rekordních 239 jezdců několika kategorií, kteří se přijeli rozloučit s motokárovou
sezónou a získat poslední možné body do celkového
hodnocení. Kategorie byly silně obsazeny, některé
až na hranici propustnosti tratě. Autoklub i tak velký
počet závodníků zvládnul na výbornou. Pěkné počasí přilákalo mnoho diváků z Moravské Třebové,
kteří přijeli podpořit své kamarády. Mezi diváky se
objevily i třídní učitelky Ondry a Zdeňka, což kluky
velmi mile překvapilo a určitě i povzbudilo. Jednotlivé rozjížďky byly plné minisoubojů, někteří piloti
se ocitli mimo trať. Nechyběly ani překvapivé výsledky, kdy se šampióni potýkali s technickými problémy nebo se dostali do kolize v posledním kole. Za
moravskotřebovský autoklub vyrazili na trať všichni závodníci. V Kategorii Bambini startoval Ondřej
Šíp. Při prvním startu malinko zaváhal, ihned však
dal do závodu všechnu sílu. S touto třídou se rozloučil výborným druhým místem. V příštím roce přestoupí do kategorie Kadet. Naopak s touto kategorií
se loučil Zdeněk Ošťádal. Ve druhé rozjížďce bojoval s technickými problémy, ve třetí rozjížďce vše
napravil, do závodu vložil veškerou dravost a dojel
do cíle jako první. Sečtené body Zdeňka zařadily na
pěkné třetí místo. V další sezóně přejde do silnější
kategorie Rotax Max Junior. Adam Doležal (Rotax
Max) také patřil mezi závodníky, kteří měli trochu
smůlu. Rozhodně šanci na dobré umístění nevzdával. Součet bodů nakonec Adama zařadil na pátou
příčku. Dalším jezdcem, kterého potrápila technika
závodního stroje, byl Libor Blaha. Ani on poslední závod nevzdával, bojoval ze všech sil. Bodový
zisk postačil na 12. místo, což v silně obsazené kategorii nebylo vůbec špatné umístění. Oba jezdci ve
svých třídách zůstávají i pro příští rok. Nevídanou
podívanou připravili spolujezdci pro Láďu Jokeše,

který se na start postavil naposledy. Všichni soupeři
se v posledním kole těsně před koncem závodu zastavili a nechali Láďu projet cílem jako vítěze. Při
dojezdu do depa čekalo na Láďu hromadné loučení
s jeho jezdeckou kariérou, v nejednom oku se zaleskly slzy. Na závodníky čeká už jen slavnostní vyhlášení výsledků za celou sezónu Karting Cup 2011.
Výsledky jsou již známy, proto můžeme prozradit
jak byli naši jezdci úspěšní. Ondřej Šíp, Zdeněk Ošťádal i Adam Doležal obsadili shodně každý ve své
kategorii celkové druhé místo. Libor Blaha v FC
Junior získal konečné osmé místo. Jezdcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci našeho města.
Poděkování patří především také pořadatelům, kteří
závodům věnovali svůj volný čas a bez kterých by se
závody nemohly uskutečnit.

(což bylo nejvyšší ocenění) vybojovali Martin Jančák a Adéla Gerišerová. Vynikající výkony předvedla
i Nikola Greplová, která se stala držitelkou Zlatého
odznaku. Pro závodníky bylo velikým povzbuzením
i to, že se na Strahově mohli setkat tváří v tvář našim
olympionikům. Přišli jim totiž fandit i např. Robert
Změlík a Roman Šebrle, kteří jsou spolu hlavními
patrony této veliké sportovní akce. Naši školní reprezentanti se už dnes těší na další ročník.
Redakční rada školního časopisu ZŠ Palackého

Babí léto se stalo
kořistí Rottera
Oblíbené Babí léto představovalo jeden z vrcholů
aktuálního cyklistického seriálu. Na start se postavilo 90 bikerů, mnozí z nutkání v příjemném počasí trochu pocuchat nadbytečné síly. Většina byla
z těch, kteří si chtěli dobrým umístěním vylepšit
průběžnou pozici před koncem seriálu.Všeobecně se skloňovala jména favoritů: Boštík, Orálek,
Pocsai, Kadidlo, silové typy: Němčík, ale stát se
mohlo i leccos a komukoliv. Mlsný předkrm připravili cyklistům organizátoři Cyklománka.Více
než třicítka dětí ukázala obrovskou vůli a těšila se
z cen…
Celkově (bez kategorií)
1. Rotter Michal, CK M.Třebová - 00:54:57
2. Pocsai Sandor, Čerti Kunčina - 00:55:48
3. Foltys Jiří, Opava - 00:56:12
4. Boštík Jiří, Litomyšl - 00:56:15
5. Orálek Dušan, CK M.Třebová. - 00:56:48
6. Dvořák Dušan, Tatenice - 00:57:36

Autoklub Mor. Třebová

Hokejisté zahajují sezonu derby utkáním v Litomyšli
Jako krajští vítězové uplynulého ročníku by třebovští hokejisté rádi obhájili tento primát i v nastávající sezoně. Nebudou to však mít nikterak
jednoduché – přibylo družstev a každý z 11 celků
bude usilovat o „skalp“ našeho týmu. K favoritům
opět budou patřit celky Světlé, Chrudimi, Hlinska,
Litomyšle, Chocně, není možné podceňovat ani
nově zařazené týmy Lanškrouna, České Třebové
či ZH Pardubice. První dvacítku zápasů zahajuje
HC Slovan na ledě svého okresního rivala v Litomyšli. „Prioritou tak je jako i v předešlých letech
play-off hokej, kterým budeme nadále bavit naše
početné fanoušky,“ dodává J. Kavan. K dílčím
změnám došlo rovněž v manažérském zajištění
rozsáhlé činnosti HC Slovan. Zaregistrujte i vy,
kdo na sebe přebral odpovědnost.
Výkonný výbor: Kavan Jiří – předseda; Kršňák
Pavel, Kršňák Radek, Prokop Daniel, Faltus Ja-

roslav, Černý Miloš (členové výboru). Sekretariát
HC má na starosti Švihká Petra, hospodaření Mazalová Helena.
Nejzajímavější byla otázka po složení kádru
v nové sezoně. Odpověděl nám P. Kršňák: „Oproti
loňsku chybí v kádru pětice hráčů: Přikryl (hostování v Šumperku), Havlíček (rodinné důvody), Štěpánek (osobní důvody), Syrůček, Klíč (neuvolněni
z domácího klubu). Naopak do kádru přibyli: z juniorky Tregler, Poul, ze Šumperku se vrátil Kulhavý. Ze staronových tváří jsou k dispozici Kašpar (útočník) a Rulíšek (obránce), zcela novými
hráči jsou Fekiač (obránce), Volčko (univerzál),
Urbášek (útočník) a Jiří Kavan. Po sérii přátelských utkání se ukáže, kdo vydrží v sestavě…“Pravidelné informace o hokejovém dění naleznete na
www.hcslovan.com, případně www.hokejpu.cz
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Mistrovství ČR travních lyžařů – čtyři zlaté pro Slovan MT
Sportovní areál KLÍNEK V PŘEDKLÁŠTEŘÍ hostil
(10.-11. 9.) letošní MČR v lyžování na trávě. Na kvalitně připravené a technicky náročné trati, kde se v letošní
sezóně konal závod Světového poháru, se představila
nejen kompletní domácí špička, ale také závodníci ze
Slovenska. O sady medailí se bojovalo ve třech tradičních disciplinách (slalom, obří slalom, super-G). Sobota byla zahájena obřím slalomem a odpoledne nastoupili závodníci na start superobřího slalomu. K vidění
byly opět špičkové sportovní výkony našich nejlepších
travařů. TJ Slovan MT měl svá želízka v ohni ve dvou
kategoriích. Mezi juniory se na start postavil čerstvý
juniorský mistr světa Lukáš Kolouch. V obou startech
úvodního dne prokázal skvělou formu a s přehledem
zvítězil v obřím slalomu před dvěma domácími lyžaři
Vojtou a Soltíkem. Pořadí závodníků se v odpoledním

superobřím slalomu nezměnilo a tak se na stupních vítězů znovu objevilo trio Kolouch, Vojta, Soltík. Velmi
pěkné výkony mohli diváci sledovat v kvalitně obsazené kategorii mladších žáků, kde za Slovan nastoupil
Václav Mačát. A vedlo se mu také skvěle. V obřím slalomu se mu podařilo vybojovat stříbrnou medaili za vítězným Ševčíkem z Českých Petrovic a v odpoledním
super-G si oba pořadí vyměnili a náš závodník se tak
mohl radovat ze svého prvního titulu Mistra republiky,
když si dojel pro zlato s luxusním náskokem 54 setin
sekundy. Na nedělní dopoledne byl pro účastníky MČR
připraven závěrečný závod ve slalomu. Lyžaři Slovanu
se opět neztratili. Václav Mačát byl podruhé na stříbrném stupínku za svým rivalem Ševčíkem. Lukáš Kolouch nedal nikomu šanci a s náskokem 2,19 vteřiny
si dojel pro svoje třetí zlato na letošním šampionátu.

Program činnosti Klubu českých turistů

Moravskotřebovské víceboje

1. 10. - Cyklovýlet do Biskupic a „Biskupické kaléšek“. Sraz je v 10:00 hod. u autobus. nádraží. Návrat
v odpoledních hodinách. Vede: P. Harašta.
9. 10. - Cyklovýlet po cyklotrasách „Do Horního Smržova“ v délce cca 45 km. Sraz zájemců ve 12:00 hod
u autobus. nádraží. Vede: J. Kuncová.
12. 10. - Říjnové Přátelské posezení v klubovně na
projednání organizačních záležitostí akce na Liberecko.
Bude také upřesněn program na měsíc listopad.
15. 10. - Pěší výlet „Ke Králickým pevnostem“. Výlet
po starém vojenském opevnění v oblasti Králík v rozsahu cca 15 km. Přihlášky a upřesnění přepravy na schůzce 12. 10. Odjezd přihlášených zájemců v 9:00 hod. od
autobus. nádraží. Vede: J. Schneeweiss.
22. 10. - Odpolední vycházka „Na Pastýřku“. Sraz zájemců ve 13:00 hod. u OD LIDL. Vezměte s sebou buřty na opékání u rozhledny. Návrat do 16:00 hod. Vede:
E. Kolaříková.
28.–30. 10. - Autobusový zájezd TOM Čochtani „Na
Liberecko“. Program dle propozic zveřejněných ve vývěsní skříňce odboru KČT. Přihlášky u M. Paděry (tel.
731520656) s vkladem 500 Kč na schůzce 12. 10. Odjezd na putování v pátek 28. 10. v 5:00 hod. od klubovny KČT. Návrat v neděli 30. 10. do 20:00 hod. Vede:
M. Paděra.
V říjnu budou uskutečňované pravidelné středeční
a nedělní odpolední vyjížďky na kole do blízkého okolí s odjezdem ve 13:00 hod. od autobus. nádraží. Dílčí
upřesnění na měsíčních schůzkách nebo internet. stránce odboru: www. kctmt.webnode.cz.

Stolní tenisté zahajují další sezónu
Začátkem října začíná stolním tenistům TJ Slovan nová
sezóna plná očekávání. Minulý rok se podařilo A-mužstvu zachránit pro Moravskou Třebovou divizní soutěž
až na poslední chvíli, naopak C-mužstvo přesvědčivě
postoupilo do krajského přeboru. Do soutěžních klání s družstvy Pardubického kraje tak vstoupí celkem
pět družstev dospělých a jedno dorostenecké. Žáci se
budou zúčastňovat bodovacích turnajů mládeže v rámci regionu a kraje. Během letních měsíců se obměnilo
vedení oddílu a novým předsedou byl zvolen Jaroslav
Maděra, který se o činnost oddílu stará již řadu let.
Poprvé v dlouholeté historii svého působení zaznamenal místní oddíl příchod dvou kvalitních posil. Jedná
se o Kateřinu Moravcovou, která působila v ligovém
týmu žen v Ústí nad Orlicí a v Moravské Třebové posílí B-mužstvo, které má ambice hrát o přední příčky
v krajském přeboru. Další posilou je sedmnáctiletý
Patrik Vrbický z Jevíčka, který by měl uplatnit svůj
talent v C-mužstvu, jehož ambice spočívají v udržení
se v krajském přeboru. Většina hráčů zmíněným cílům
přizpůsobila letní přípravu, která pro ně tentokrát začala daleko dříve než v minulých letech a někteří se také
zúčastnili letní akademie stolního tenisu ve Stráži pod
Ralskem. Oddíl si od mladých hráčů slibuje dobré výsledky a umístění v horní polovině tabulky.
(mad)

Formát atletického vícebojařského soutěžení se blíží k desítce ročníků. Kdysi jej založil Radek Pavliš, který nechyběl ani letos ve startovním poli. V konkurenci mnohem
mladších atletů se nakonec stal přesto pátým nejúspěšnějším moravskotřebovským atletem. Organizátorsky
akci na jedničku zvládl manažerský tým kolem Michaela
Havlíka, v němž byla řada členů AK, soutěžícího úspěšně

Moravská Třebová v II. lize
Cíl, pro který byl oddíl atletiky mužů založen a jemuž
spousty lidí nevěřilo a jen se smálo, je splněn!! Společný
krajský přebor vrcholil 28. 8. v Nové Pace a 4. 9. v Týništi
nad Orlicí. Ani v těchto dvou posledních kolech nenašli
muži přemožitele a s velkým bodovým rozdílem tak mohli
slavit mistrovský titul Pardubického a Královehradeckého
kraje. Dne 18. 9. proběhla v Týništi nad Orlicí prolínací
soutěž o II. atletickou ligu, která se dělí na dvě skupiny.
Celkem se tedy účastnilo devět týmů, prvních šest postupovalo. Začátek závodu byl slabší, pak ale muži začali sbírat více bodů a po polovině disciplín se probojovali na třetí
místo, které si udrželi. Budoucím soupeřům tak ukázali, že
příští rok k nim nebudou jezdit jenom na poznávací zájezdy. Nejvíce si zaslouží zmínit srdcař a autor celé myšlenky
o založení oddílu Michael Havlík. Ani v této nabité konkurenci nebyl v běhu na 100 m, 110 mpř. a 400 mpř. nikdo
rychlejší. Na nejkratší sprinterské trati, 100 m se ukázali
i Miloslav Nečas a Lehnert Michal, který vyhrál rozběh
a ve finále A se umístil na pátém místě. Nečas pak vyhrál finále B v čase 11.73 s. Dařilo se i v běhu na 800 m,
kde jsme zásluhou Daniela Schramma, Jaroslava Matušky
a Romana Potyše získali třetí, páté a sedmé místo. Nutno
říci, že všichni tři závodníci si na této trati vylepšili své
osobní rekordy. Naše oštěpařská jednička Martin Hanousek se taky v II. ligové konkurenci neztratil a vybojoval
krásné druhé místo. Ani na trati 400 m se AKMT neztratil,
když jsme obsadili díky Jirkovi Janků a Luďkovi Strouhalovi šesté a osmé místo. Dále pak Jaroslav Matuška ukázal
své kvality na trati 1500 m, kde se umístil na třetím místě.
Náš nejlepší vytrvalec Martin Berka obsadil na 5000 m
páté místo. I na 400 mpř. jsme brali body zásluhou Tomáše Sekaniny. V novém osobním rekordu ve skoku o tyči
zazářil Lukáš Částka, když výkonem rovné 3 m bral páté
místo. Nutno říci, že na konečném
třetím místě se podílel každý. Ať
už naši skokani (Vacek, Dvořák,
Tošenovský, Niedoba, Čermák),
vrhači (Peřina, Tichý, Pavliš, Plocr) a běžci (Polák, Jílek, Keclík).
Žádný jednotlivec by bez svých
kolegů nic takového nedokázal…
Kompletní výsledky ze všech kol
a prolínací soutěže naleznete na
www.atletika.cz.
Za sebe tímto děkuji celému týmu,
skvělé partě lidí a fanouškům, protože je to i jejich zásluha. A vzhůru do tréninků na II. ligu…

Z možných šesti se travařům TJ Slovan M. T. podařilo
získat hned čtyři tituly, což je skvělý výsledek.
Daniel Mačát, trenér reprezentace ČR
v KP východních Čech. Takže jsme mohli 10. září vidět
na stadionu II. ZŠ kompletní tým AK Slovan M. Třebová.
Mezi účastníky nechyběli ani atleti z jiných měst. Hlavní
cíl pořadatelů – zaměření na rozvoj mládežnické atletiky – byl naplněn účastí více než stovky dětí a mládeže
od 5–15 let. Pro ně byly vytvořeny zvláštní vícebojařské
kombinace (2-5disciplín), juniorky a ženy pak absolvovaly sedmiboj, zatímco muži klasicky desetiboj, resp. devítiboj (bez tyčky). Více na www.mtviceboje.cz.

Říjnová sportovní pozvánka
Fotbal
1. 10. 10:00 C muži - Vendolí
2. 10. 10:00 žáci st., ml. - Pardubice B
16:00 A muži - Cerekvice
8. 10. 10:00 B dorost - Chornice
16:00 B muži - Dlouhá Loučka
9. 10. 16:00 A dorost - Rychnov n/Kněžnou
16. 10. 10:00 žáci st., ml. - Litomyšl
15:30 A muži - Dobříkov
22. 10. 10:00 C muži - Křenov
15:30 B muži - Jaroměřice
23. 10. 15:30 A dorost - Chrudim B
29. 10. 10:00 žáci st., ml. - Vysoké Mýto
14:30 B muži - Litomyšl B
30. 10. 10:00 B dorost - Linhartice
14:30 A muži - Chrudim B
Hokej
14. 10. 20:00 dorost HC Slovan - HC Litomyšl
15. 10. 17:00 junioři HC Slovan - HC Chrudim
16. 10. 17:00 dospělí HC Slovan - ZH Pardubice
21. 10. 20:00 junioři HC Slovan - HC Choceň
22. 10. 17:00 dorost HC Slovan - HC Světlá
23. 10. 17:00 dospělí HC Slovan - HC Skuteč
29. 10. 17:00 junioři HC Slovan - HC Světlá n/S.
30. 10. 17:00 dospělí HC Slovan - Loko Č. Třebová
Cyklistika (dva závody Cyklomanu)
8. 10. 2011 – Silniční časovka jednotlivců
22. 10. 2011 – Závody do vrchu
Podrobnější informace na: www.cykloman.cz
Volejbal
1. 10. 10:00 a 13:00 TJ Slovan MT - VK Litomyšl B
15. 10. 10:00 a 13:00 TJ Slovan MT - VK Vys. Mýto

M. Nečas www.akmtrebova.cz

Moravskotřebovský zpravodaj vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, telefon redakce 461 353 136, e-mail zpravodaj@mtrebova.cz, IČO: 277037.
Redakční rada: Daniela Blahová, Jana Martínková, Martina Řezníčková, Miloš Izák, František Matoušek a Peter Kopunecz. Koordinátor příspěvků: Daniela Blahová. Uzávěrka příspěvků 18. října 2011. Autor
příspěvku odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, které nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Registrováno referátem kultury Ministerstva kultury ČR E 13998. Grafický návrh obálky: Martin Štěpánek a Hana
Horská, grafická úprava a tisk: Tiskárna Luboš Crha. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Moravské Třebové.

