
Vybíráme z obsahu str.

V-                                                     2

P-                                                     3

Ú-                                                     4

Kultura                                           7–10

Sport                                            15–16

9. ROČNÍK ZÁŘÍ 2011

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 9

Sídliště Západní čekají změny
V měsíci srpnu byla zahájena pátá a poslední etapa revitalizace sídliště Západní. Ná-
vrh vychází ze studie „Regenerace panelového sídliště Západní, Moravská Třebová“, 
jejíž V. etapou je regenerace ploch 2 bloků tohoto sídliště. Blok A je ohraničen ulicemi 
Západní, Boženy Němcové a Jiráskova a zahrnuje území v němž se nacházejí 4 bloky 
bytových domů. Blok B se nachází v severozápadní části sídliště, severně od ulice Zá-
padní a zahrnuje území v němž se nacházejí také 4 bloky bytových domů. 

Regenerace spočívá v rozšíření některých úseků 
komunikací o parkovací pruh pro stání osobních 
vozidel, výstavbu nových chodníků u bytových 
domů a rekonstrukci všech stávajících chodní-
ků, vybudování ploch pro kontejnery na domov-
ní a tříděný odpad, vybudování malých dětských 
hřišť a rekonstrukce plochy malého sportovního 
hřiště. Součástí stavby je rovněž zpevnění části 
příjezdové komunikace a plochy mezi řadovými 
garážemi, rekonstrukce porušené konstrukce úse-
ku vozovky ulice Západní před křižovatkou s ul. 
Hřebečskou. Součástí projektu je doplnění a vý-
měna stávajících sadových stožárů a svítidel ve-
řejného osvětlení uvnitř bloků a vegetační úpravy 
spočívající v odstranění poškozených, nevzhled-
ných či nevhodně umístěných stromů a keřů a do-
plnění výsadby náhradou za smýcenou zeleň. 
„Od roku 1990 nastal prudký nárůst automobili-
zace. Stávající parkovací plochy vybudované před 
tímto obdobím svou kapacitou zdaleka nevyhovují 
současnému a natož výhledovému požadavku na 
počet parkovacích míst zejména v bloku A,“ uvá-
dí ke stávající situaci starosta města Miloš Izák. 
„Rozšířením stávajících komunikací o parkovací 

pruhy a úpravou stávajících parkovacích pruhů 
dojde k vytvoření 56 nových parkovacích stání pro 
osobní vozidla v těchto blocích,“ doplňuje Karel 
Musil z odboru rozvoje města.

Nejprve budou vybudovány přeložky inženýrských 
sítí, poté budou budovány parkovací pruhy a ná-
sledně chodníky a kontejnerové plochy. Dále bu-
dou budována hřiště. V období vegetačního klidu 
bylo provedeno smýcení vzrostlé zeleně a nakonec 
budou provedeny i vegetační úpravy. Revitalizace 
řeší vegetační úpravy spočívající v odstranění po-
škozených, nevzhledných či nevhodně umístěných 
stromů a keřů a odstranění stromů a keřů dotče-
ných stavbou nových parkovacích pruhů a chod-
níků a doplnění výsadby náhradou za smýcenou 
zeleň a zatravnění zbytkových ploch.

Revitalizace řeší také vybudování malých dět-
ských hřišť a rekonstrukci plochy malého sportov-
ního hřiště. Na plochách třech malých hřišť budou 
osazeny dětské prvky (houpačka, přehupovačka, 
houpací koník), lavičky a odpadkové koše. V se-
verní části bloku B bude zrekonstruována plo-

Starosta předal na Ministerstvu dopravy petici za urychlení stavby R43
Starostové Moravské Třebové a Boskovic předali 
na Ministerstvu dopravy petici, kterou podepsalo 9 
200 lidí z Blanenska a Svitavska a k níž jste měli 
možnost se také připojit na mnoha místech v Mo-
ravské Třebové. Obyvatelům vadí současné přetí-
žení silnice první třídy z Brna do Moravské Třebo-
vé a časté dopravní nehody, ale hlavně rozhodnutí 
ministerstva, že stavba R43, která by ji měla nahra-
dit, se odsouvá až na rok 2024. „V blízkosti naše-
ho města se budou protínat rychlostní komunikace 
R35 a R43, obě tyto komunikace jsou pro náš regi-
on bytostně velmi důležité z důvodu například pod-
nikatelských aktivit,“ uvádí starosta Moravské Tře-
bové Miloš Izák. „Šlo nám o to, aby se nezastavily 
všechny přípravné práce a aby všechny legislativní 
náležitosti byly splněny,“ vysvětluje podání petice 
za urychlení stavby silnice R43 starosta Boskovic 
Jaroslav Dohnálek. Podle něj místní lidé chápou 
argumenty ministerstva, že přípravné práce teprve 
nedávno začaly, stavba rychlostní silnice je ale pro 
region klíčová. Ministerstvo dopravy argumentuje, 
že zahájení stavby nebrání pouze nedostatek finan-
cí, ale i nekompletní dokumentace. Chybí potřeb-
ná povolení a u některých úseků rozhodnutí o trase 
nebo posouzení vlivu na životní prostředí. Minis-
tr Pavel Dobeš však přiznal, že stavba R43 není 
pro jeho resort prioritou. V seznamu financování 

cha původního prostředního antukového hřiště. 
Kryt tohoto hřiště je navržen s umělým povrchem 
o ploše 790 m2, hřiště bude oploceno novým oplo-
cením a opravena tenisová stěna.

„Vybudováním nových parkovacích míst, nových 
chybějících chodníků a rekonstrukcí stávajících 
chodníků dojde k podstatnému zlepšení životního 
prostředí v těchto blocích sídliště v návaznosti na 
již vybudované etapy regenerace celého sídliště. 
Také dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu v této 
lokalitě,“ dodává místostarosta a politik Zdravého 
města Pavel Brettschneider.

Celý projekt by měl být hotov do konce listopadu 
2011. V. etapa bude stát 8 150 302 Kč s DPH. Po-
dařilo se získat dotaci od Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 4 mil. Kč, zbylá částka bude hraze-
na z rozpočtu města.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

dopravních staveb je prý až za klíčovými projekty 
zahrnutými do programu Doprava, jako jsou D1, 
dostavba D8, napojení polské A1 a D1 na severní 
Moravě a dostavba čtyř železničních koridorů. „To 
jsou komunikace s obrovskou intenzitou dopravy 
a stavby za desítky miliard korun a ty ministerstvo 
dopravy dnes nemá,“ vysvětlil. Ministr dopravy 
Pavel Dobeš ovšem upozorňuje, že problém není 
zdaleka jen ve financích „Zrovna u této komunikace 
to není o tom, že když bude více peněz, že se začne 
hned stavět,“ vysvětlil situaci šéf resortu Dobeš. 
„Nejsou totiž ještě schváleny ani Zásady územní-
ho rozvoje Jihomoravského kraje. Na dvou úsecích 
komunikace není ještě stanovisko EIA, tedy vlivu 

na životní prostředí, a nelze tím pádem vydat ani 
ono územní rozhodnutí. Nehledě na to, že je stále 
otázkou samotná trasa, kdy nepanuje shoda mezi 
krajem a městem, zda obchvat Kuřimi půjde jižní 
nebo severní částí,“ vyjmenoval další část stávají-
cích překážek ministr Dobeš. V rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2012, ani ve 
výhledu na léta 2013–2014 nejsou proto specific-
ky na R43 alokovány žádné finanční prostředky. 
To ovšem neznamená, že příprava stavby nebude 
pokračovat. Z globálu totiž bude hrazena přípra-
va potřebné dokumentace pro územní rozhodnutí 
nebo zpracovávání stanoviska EIA.

Daniela Blahová, tisková mluvčí
Zdroj: www.rozhlas.cz, www.denik.obce.cz 
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Cyklovýlet 
s představiteli města
Letošní druhý ročník se uskuteční 17. září, 
sraz účastníků je v 9:00 hodin na náměstí 
T. G. Masaryka před radnicí. Trasa je vhod-
ná i pro děti.

Aktuálně z projektu Kanalizace
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V Udánkách stavbu nadále provázejí komplika-
ce spojené se zvýšenou hladinou spodní vody 
a tzv. zvodnělými písky. Geologové proved-
li sérii kopaných vrtů a intenzívně pracují na 
vhodném řešení, aby stavba mohla pokračovat. 
Konkrétní návrh opatření pro položení trubní-
ho vedení navrhne projektant během září. Aby 
nedošlo ke skluzu v celkové realizaci projektu, 
byly zahájeny práce na kanalizaci v Sušicích 
a přípravné práce na protlaku v Boršově. V Su-
šicích probíhají práce na stoce A a E, polože-
no je již cca 160 m. V září proběhne přeložka 

části dešťové kanalizace na ulici Lanškrounské. 
Drobný skluz v realizaci prací na čistírně od-
padních vod (ČOV) bude dohnán v měsíci září, 
aby konečný termín jejího dokončení 31. 12. 
2011 byl dodržen. Hlavní práce, které byly pro-
vedeny na ČOV v červenci, se týkaly dosazo-
vacích nádrží a kalového hospodářství. Měsíční 
zprávy z realizace projektu naleznete na webo-
vých stránkách města www.moravskatrebova.
cz v části Projekt Kanalizace (v horní liště na 
úvodní straně).

Projekt Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek Sušic a Boršova a modernizace ČOV je 
z 75 % hrazen z fondu EU a SFŽP Státního fondu životního prostředí. Z 25 % je pokryt z vlastních 
zdrojů zadavatele města Moravská Třebová.

Knížecí louka si klade vyšší ambice

Evropský Týden Mobility a Evropský Den Bez Aut 16.–22. 9. 2011

Knížecí louka je krásný a dosud téměř nevyužitý 
prostor. Město nechalo vypracovat studii, která by 
splňovala současné požadavky obyvatel. Již dlou-
ho se v anketách vyskytuje potřeba in-line stez-
ky, která je ústředním motivem tohoto projektu. 
„Vzniknout by měly 4 okruhy o délkách 800, 700, 
400 a 300 m. Uživatelé si tak budou moci zvolit 
kombinaci podle vlastních potřeb a kondice. Stez-
ka by měla být široká 3 m, obklopená lavičkami 
a samozřejmě i osvětlením,“ informuje politik 
Zdravého města a místostarosta Pavel Brettschne-
ider. Uspokojeny budou i potřeby dětí a maminek, 
které zde naleznou moderní hřiště i odpočinkovou 
zónu. „Zeleň bude upravena a částečně dosázena. 
Prostor in-line stezky navazuje na značené cyklos-

tezky a stane se jejich součástí. Navazuje také bez-
prostředně na biocentrum v západní části Knížecí 
louky, které je řešeno vlastním projektem,“ dodává 
koordinátora Zdravého města Ludmila Lišková. 
17. srpna měli občané možnost se k tomuto pro-
jektu vyjádřit a předat své podněty či dotazy ve-
dení města a architektovi projektu. Této možnosti 
využila necelá dvacítka obyvatel. Nápady, podně-
ty i připomínky nebudou zapomenuty, s možností 
jejich realizace bude nadále pracováno. Celý pro-
jekt naleznete na stránkách města v záložce Roz-
voj – Projekty města – Volnočasový areál Knížecí 
louka.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Jen změna našeho chování povede ke zlepšení na-
šeho klimatu. Objevte krásu svého města a okolí 
při procházkách. Zapojte svou rodinu, kamarády, 
sousedy. Zúčastněte se připravovaných akcí. Na 
plakátech vyvěšených na plakátovacích plochách 
města najdete program této kampaně. Informace 
najdete také na webových stránkách našeho města. 
Vedle kampaně zaměřené na jednotlivé dny se ve-

dení města zavázalo, že provede změny k lepšímu, 
které poslouží dlouhodobému rozvoji města, např. 
zklidňování center, pěší zóny, stezky pro in-line 
brusle a cyklostezky.

Ludmila Lišková,  
koordinátorka Zdravého města Mor. Třebová

Také v letošním roce 
se obyvatelé našeho 
města zapojí do Ev-
ropského týdne mo-
bility, který se koná 
v celé Evropě. Hlav-
ním tématem letošní-
ho roku je „Alterna-

tivní doprava“. Od poloviny září se občané města 
mohou zapojit do různých doprovodných akcí. Pro 
starší spoluobčany je připravena procházka cent-
rem města, která bude zaměřena jednak na historii 
města a jednak na bariéry pro občany s omezenou 
pohyblivostí s názvem „Za historií města bez 
bariér“. Pro děti z mateřských škol se připravu-
je tradiční soutěž „Malování na ulici“. Pro děti 
z mateřských a žáky základních škol se připravuje 
„Soutěž v jízdě na in-line bruslích, na koloběž-
kách a kolech“ na dopravním hřišti autoklubu na 
Zahradnické ulici. Pro rodiny je naplánován „Cyk-
lovýlet s představiteli města“. Letošní druhý roč-
ník se uskuteční 17. září, sraz účastníků je v 9:00 
hodin na náměstí T. G. Masaryka před radnicí. 
Trasa je vhodná i pro děti. V městské knihovně si 
zájemci budou moci prohlédnout výstavu literatu-
ry s tématikou „Alternativní doprava“. Součástí 
Evropského týdne mobility je Evropský den bez 
aut, který letos připadá na čtvrtek 22. září. Zapojte 
se i Vy do této kampaně . Zkuste změnit své návy-
ky a začněte s tím právě během Evropského týdne 
mobility. Vyměňte auto za jízdní kolo, jděte do 
práce pěšky, využijte hromadnou přepravu osob. 
Zjistíte, že pravidelný pohyb prospívá nejenom 
Vám a Vašemu zdraví, ale i životnímu prostředí. 

Živnostenský úřad 
informuje 

držitele živnostenského oprávnění k vázané živ-
nosti „Poskytování nebo zprostředkování spo-
třebitelského úvěru“. Upozorňujeme podnikatele, 
kteří poskytují nebo zprostředkovávají spotřebi-
telské úvěry, že jsou povinni na základě zákona č. 
180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 
Sb., o finančním arbitrovi, splnit svou informační 
povinnost vůči finančnímu arbitrovi, a to stávající 
podnikatelé do 1. 10. 2011, podnikatelé, kteří si 
tuto živnost ohlásí nově pak nejpozději ke dni 
vzniku živnostenského oprávnění pro uvedenou 
živnost. Za nesplnění informační povinnosti může 
být dle ustanovení § 23 zákona o finančním ar-
bitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč. 
Bližší informace a formulář naleznete na www.
finarbitr.cz. Stávajícími podnikateli jsou míněni 
i ti, kteří dosud poskytují nebo zprostředkovávají 
spotřebitelské úvěry na živnost volnou, obory čin-
nosti „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo 
„Služby v oblasti administrativní správy a služby 
organizačně hospodářské povahy“.

Obecní živnostenský úřad
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Cyklisté v protisměru

„Záchranka“ má nové sanitní auto

Dětské fórum v Moravské Třebové 

V dohledné době bude upraven provoz cyklistů 
v některých ulicích historického centra našeho 
města. Chtěli bychom umožnit cyklistům používat 
vybrané a dopravními značkami označené jedno-
směrné ulice pro jízdu v protisměru. Provoz cyk-
listů v protisměru bude povolen v ulicích Bránská, 
Zámecká, Ztracená a Cechovní. Tato dopravní si-
tuace bude vyznačena dopravními značkami, do-
datkovými tabulkami „Jízda cyklistů v protismě-
ru“ a „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“.

E12 a Jízda cyklistů 
v protisměru

E12 b Vjezd cyklistů 
v protisměru povolen

 

Pro zavedení toho-
to dopravního režimu 
byla zvolena zóna, kde 
je rychlost omezena 
na 30 km/h, provoz 
vozidel je pomalejší 

a cyklisté tak budou mít více možností průjez-
du. Zároveň ale zdůrazňujeme, že pro cyklisty na 
křižovatkách v takto zprovozněných ulicích platí 
zákonná úprava dávat přednost zprava. V zájmu 
zvýšení bezpečnosti cyklistů zároveň připomíná-
me povinnost užití ochranné přílby pro cyklisty 
mladší 18 let a také povinnost užít za snížené vidi-
telnosti stanovené osvětlení dle zákona o provozu 
na pozemních komunikacích.

Odbor dopravy MěÚ

V úterý 9. srpna byl za přítomnosti starosty města 
a vedení Zdravotnické záchranné služby Pardu-
bického kraje předán do užívání nový vůz. Star-
ší Octavia byla nahrazena novou Škodou Yetty. 
Toto vozidlo je přizpůsobeno pro práci Rychlé zá-
chranné služby. V Moravské Třebové ho můžete 
potkávat od 15. srpna, kdy bylo plně nasazeno do 
služby a spolu se svou posádkou zachraňuje živo-
ty. „Od mého nástupu do funkce na jaře loňského 
roku jsme ve spolupráci s KÚ dokázali právě pře-
chodem na osobní vozy s lékařem, v býva-
lých okresních městech, zatím kromě Svitav 
(v plánu od ledna 2012), snížit náklady na 
vozidla právě pořízením levnějších osob-
ních a operativnějších vozidel pro lékaře, 
pracujících v setkávacím systému s velký-
mi transportními sanitkami. Rovněž pře-
chodem na dvoučlenné posádky, při mini-
málním personálním a mzdovém nárůstu, 
se podařilo během letošního roku zvýšit 
celkový počet posádek ZZS Pardubické-
ho kraje z 22 v roce 2010 na současných 
25, což se pochopitelně odrazilo v lepší 
dostupnosti našich sanitek a v rychlejším 
dojezdu k pacientům, kdy vyjetá sanita 
k pacientovi v dané lokalitě chyběla pro 

pacienta dalšího. Rovněž zdravotnická zařízení již 
při nutnosti překladu svých pacientů do jiných ne-
mocnic nemusí na transport čekat, jak bylo ještě 
nedávno zvykem“, uvádí ředitel ZZS PAK MUDr. 
Pavel Svoboda. Nový vůz má oproti staršímu typu 
výraznější polepy reflexními nálepkami, bude tak 
pro řidiče lépe rozeznatelný, což zvýší bezpečnost 
průjezdu k zásahu. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí

V měsíci květnu 
2011 proběhlo ve-
řejné fórum k pro-
blémům města, 
jak je vidí občané. 

Poté proběhla následná anketa. S výsledky jste 
byli seznámeni v minulém čísle Zpravodaje. Dne 
12. září v dopoledních hodinách proběhne v našem 
městě nová akce s názvem „Dětské fórum“. Na 
toto Dětské fórum budou pozváni žáci základních 
škol z 6.–9. tříd a studenti středních škol z měs-

ta Moravská Třebová. Žáci a studenti budou spo-
lečně diskutovat o problémech města, jak je vidí 
mládež. Vybrané problémy budou ověřeny anke-
tou na všech místních základních a středních ško-
lách a poté předloženy zastupitelstvu města. Je to 
příležitost pro vedení města nahlédnout do problé-
mů města očima dospívající mládeže. Vzhledem 
k tomu, že mládež je víc než dostatečně kritická 
a pravdivá, můžeme předpokládat, že zde vyvsta-
nou problémy, které my dospělí třeba nevidíme 
nebo jim nepřikládáme dostatečnou důležitost. 

Často se může jednat i o maličkosti, které dokážou 
proměnit některý z úhlů lidského života dost zá-
sadním způsobem. Zdravé město Moravská Tře-
bová bylo úspěšně zařazeno Národní sítí zdravých 
měst do seznamu osmi měst z celé naší republi-
ky, ve kterých „Dětské fórum“ proběhne a kterým 
také NSZM uhradí finanční náklady na metodic-
kou pomoc, konzultace a práci facilitátora. 

Lišková Ludmila,  
koordinátorka Zdravého města Mor. Třebová 

Tajemník Městského úřadu  
Moravská Třebová vyhlašuje 

personální 
výběrové řízení

Název pracovní pozice: úředník odboru rozvo-
je města městského úřadu

Délka pracovního poměru: doba neurčitá 
Místo výkonu práce: Městský úřad Moravská 

Třebová
Více na: www.mtrebova.cz 

Deset nových parcel 
pro rodinné domy

V lokalitě mezi ulicemi Srážnického a Pod Ha-
mry začala v srpnu výstavba inženýrských sítí 
a komunikací pro 10 parcel určených k zástavbě 
rodinnými domy. Projekt řeší také propojení ulic 
Strážnického a Nerudovy. V rámci projektu tak 
vznikne zpevněná místní komunikace pro příjezd 
a přístup k budoucím rodinným domům, rozvody 
pitné vody, plynu, elektřiny a kanalizace. „Prodej 
parcel pro rodinné domy lze očekávat na přelo-
mu tohoto a příštího roku. Prodej by měl probíhat 
obdobně jako u předchozích parcel ve veřejném 
výběrovém řízení. Nabídkovou cenu za 1 m2 po-
zemku stanoví rada města. Lze však očekávat, že 
se díky úspoře ve výběrovém řízení nebude oproti 
předchozím prodejům navyšovat,“ dodává vedou-
cí odboru majetku města Viera Mazalová. Město 
bude tento projekt stát 3 710 048 Kč s DPH, do-
tace z Ministerstva pro místní rozvoj činí 500 tis. 
Kč. Mapu se zaměřením parcel naleznete na www.
moravskatrebova.cz v sekci Rozvoj, v rubrice Pro-
jekty města.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

České dny ve Vlaardingenu
Po úspěchu loňských Holandských dnů s ukázka-
mi holandské kuchyně a kultury v Moravské Tře-
bové se radnice rozhodla uspořádat ve svém part-
nerském městě Vlaardingen “Czech days“ České 
dny. Cílem akce je seznámit holanďany s českou 
kulturou a tradicemi prostřednictvím ochutnáv-
ky národních a i lokálních kulinářských specia-
lit. V druhé polovině září se kuchaři z restaurace 
Excalibur a Třebovské restaurace přemístí do ku-
chyní svých holandských kolegů. „Předpokládá-
me velký úspěch naší kuchyně. Za léta spolupráce 
již víme, co našim holandským přátelům chutná 
a doufáme, že na českou kuchyni a kulturu naláká-
me i další obyvatele Vlaardingenu. Vařit se bude 

ve dvou vyhlášených restauracích,“ uvádí tisková 
mluvčí Daniela Blahová. Mnohé možná překvapí, 
že suverénně nejoblíbenějším jídlem, které nejví-
ce chutná mlsným holandským jazýčkům, je po-
řádně ostrá česnečka. „Nebudeme propagovat jen 
českou kuchyni, ale také krásy města Moravská 
Třebová. Součástí Czech days proto budou infor-
mační stánky s propagačními materiály,“ dodává 
tisková mluvčí Daniela Blahová. Plánuje se také 
doprovodný kulturní program. Reprezentativnost 
celé akci dodá účast radních města Moravská Tře-
bová, vedených starostou města Milošem Izákem.

Red.
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Investice do rozvoje cestovního ruchu přesáhly 1,5 miliardy
V Pardubickém kraji existuje významný potenci-
ál pro rozvoj cestovního ruchu, který však nebyl 
v minulosti v mnoha směrech a z různých důvo-
dů dostatečně využíván a rozvíjen. Díky přípravě 
kvalitních projektů a čerpání evropských peněz 
z prostředků Regionálního operačního programu 
Severovýchod, jehož řídícím orgánem je Regio-
nální rada v čele s hejtmanem Pardubického kraje 
Radko Martínkem, se však blýská na lepší časy. 
Od roku konce roku 2008 bylo investováno do 
rozvoje cestovního ruchu 1,674 miliardy korun, 
z toho 887 milionů z evropských fondů. „Pokud 

se má cestovní ruch v Pardubickém kraji rozví-
jet, je třeba využívat jeho přírodního a kulturní-
ho potenciálu. Podporu směřujeme především 
do regionů s tímto předpokladem. Ten však do-
posud nebyl plně využit z důvodu nedostatečného 
rozvoje infrastruktury a nabídky služeb,“ upřes-
nil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek 
hlavní cíle podpory cestovního ruchu. „Nová 
infrastruktura a více služeb neznamenají pouze 
nárůst počtu turistů, ale také ekonomický přínos 
pro daný region a nové pracovní příležitosti,“ 
dodal Radko Martínek. Jedním z projektů za té-

měř 52 milionů je „Cesta od renesance k baroku“. 
„Turisté se mohou těšit na novou historickou na-
učnou stezku dlouhou 1,4 kilometru, která přiblí-
ží historické epochy v Moravské Třebové,“ uvedl 
hejtman Radko Martínek. Dodejme, že bude ob-
noveno také sedm památkově chráněných objektů 
na této stezce. Finanční prostředky se rovněž pou-
žijí na marketingové aktivity. Dokončení projektu 
je plánováno na 31. srpna roku 2012.

Jakub Rychecký,  
oddělení komunikace Pardubického kraje

Společnost česko-německého porozumění

Moravská Třebová, jak ji neznáme

Nabízí pro školní rok 2011/2012 tyto kurzy:
• Německý jazyk pro děti a studenty
•  Německý jazyk pro začátečníky a mírně pokro-

čilé - dospělé
• Německý jazyk pro pokročilé - dospělé
Kurzy probíhají ve středisku ČNP v muzeu I. po-
schodí pod vedením odborných lektorů. Cena kur-
zu pro děti 7–12 let je stanovena na 500 Kč/školní 
rok. Cena kurzu pro studenty je stanovena na 800 
Kč/školní rok. Cena kurzu pro dospělé se odvíjí od 
počtu zájemců.

Dále nabízí společnost zájmový kroužek folklór-
ních tanců pro děti od 7-12 let.
Jedná se nácvik starých hřebečských lidových 
tanců. Kroužek má možnost vystoupit na různých 
folklórních festivalech, na kulturních akcích v ČR 
i zahraničí. Cena kroužku na rok činí 600 Kč.

Máte-li o některý z uvedených kurzů, nebo o krou-
žek zájem, kontaktujte se, prosím, od 1. 9. do 15. 
9. 2011 (mimo pondělí), na tel. čísle 461 316 304 
nebo na Emailové adrese: bgz-mtrebova@se-
znam.cz.

Při příležitosti 100. výročí narození 
moravsko-třebovského rodáka

Prof. Josefa Lidla
učitele kreslení, výtvarné výchovy , hudebníka 

a ilustrátora 
*22. 8. 1911 v Mor. Třebové

+15. 4. 1999 ve Weisenburku - Německo
srdečně zveme na malou výstavu kreseb do pro-

stor střediska ČNP, muzeum I. poschodí.

V pátek 9. září v 16 
hodin bude v kapli 
františkánského kláš-
tera zahájena výstava 
fotografií přihlášených 
do soutěže „Moravská 
Třebová, jak ji nezná-
me“. V průběhu verni-
sáže budou vyhlášeny 
výsledky soutěže.

CONTEST OF FUTURE
vzhledem k obrovskému zájmu ze strany kapel jsme se pro další ročník DWD FESTU rozhodli 
uspořádat soutěž s názvem CONTEST OF FUTURE. Jedná se o podpůrný projekt úspěšného 
hudebního festivalu  DWD fest, jehož třetí ročník se uskuteční 3. 3. 2012. Od konce března to-
hoto roku jsme přijímali přihlášky od kapel z různých koutů naší republiky, ale i ze Slovenska. 
Během následujících čtyř měsíců proběhnou v klubu Duku Duku čtyři výběrová kola, v nichž se 
ve vzájemných soubojích utká 16 kapel, ze kterých vybereme 4 do užšího „kádru“. V každém 
kole vystoupí 4 vybrané kapely a jedna z nich postoupí do finále. Před Vánocemi bude vyhlášeno 
hlasování, a na základě počtu hlasů bude jednotlivým vítězným kapelám z vyřazovacích kol při-
dělen hrací čas na DWD FESTU 2012. Neváhejte a přijďte, i vy se můžete svým hlasem podílet 
na vytváření line-upu této akce.

Karolína Greplová, DWD.cz

Poděkování 
záchranné službě

Vážení, obracím se na vás s prosbou, abyste tlu-
močili mé díky a můj obdiv posádce vozu zá-
chranné služby města Moravská Třebová – jejich 
jmény si nejsem jist, ale pravděpodobně je to paní 
Kantůrková a pan Sadílek. Dne 4. 8. 2011 jsem 
při houbaření v lesích u Ludvíkova u Moravské 
Třebové utrpěl úraz, zlomeninu obou kostí v kot-
níku pravé nohy. Naštěstí jsem měl mobil, jehož 
signál bylo možné v těch místech přijímat. Volal 
jsem tedy záchrannou službu, která ke mně vy-
slala vůz záchranné služby z Moravské Třebové. 
Najít místo, kde jsem se nacházel, bylo poměrně 
složité, ale díky iniciativě posádky sanitního vozu 
se to podařilo a po komplikovaném transportu na 
plachtě jsem se dostal do sanitky, která mne trans-
portovala do svitavské nemocnice.Vím, že nároč-
ná práce pracovníků záchranné služby nemůže 
být dostatečně oceněna, zvláště v této době, kdy 
se někteří zranění chovají dokonce násilnicky, jak 
často ukazuje televizní zpravodajství. Proto chci 
alespoň touto cestou dát najevo, jak velmi na mne 
zapůsobil nesmírně profesionální, přitom však las-
kavý a hluboce lidský přístup, který vůči mně při 
svém zásahu projevila paní Kantůrková a pan Sa-
dílek. Myslím, že je důležité, aby město Moravská 
Třebová a jeho záchranná služba věděli o kvali-
tách svých občanů resp. zaměstnanců a proto píši 
tento dopis s prosbou, abyste s ním naložili, jak 
uznáte za nejlepší.

RNDr. Josef Tillich, CSc., Olomouc

80. výročí 
letecké havárie

19. září uplyne 80 let od havárie českoslo-
venského vojenského letadla nad Útěcho-
vem při které utrpěli těžká zranění plukov-
ník Augustin Charvát a nadporučík Karel 
Brožek a v následujících dnech v morav-
skotřebovské nemocnici podlehli. 23. 9. se 
bude v muzeu konat přednáška PhDr. Pavla 
Petra, který zasadí události z Moravskotře-
bovska do kontextu dějin letectví ve vý-
chodních Čechách. Přednáška bude dopro-
vázena projekcí bohaté fotodokumentace. 
Komise památkové péče a Klub českých tu-
ristů Mor. Třebová připravují na září vzpo-
mínkovou akci na místě neštěstí u „Pomní-
ku letců“ nad Útěchovem.
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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

Informace pro majitele psů
V případě zatoulání nebo ztráty vašeho čtyřnohého mazlíčka, prosím kontaktujte v co možná nej-
kratším termínu Městskou policii Mor. Třebová na telefonním čísle 604 611 973 nebo 461 312 436. 
V mnoha případech se stává, že se majitelé na městskou policii obrátí v době, kdy již byl pes pře-
vezen a předán do smluvního útulku Zelené Vendolí a náklady spojené s navrácením psa se  tak 
zbytečně navyšují. Samozřejmě je nutné kalkulovat nejen s vlastní cestou, ale i s náklady na odchyt, 
třídenním pobytem psa v zařízení městské policie, jeho následným převozem do útulku a veterinární 
péčí, která je součástí umístění takového psa v uvedeném útulku. Nesmím opomenout ani každoden-
ní náklady spojené s umístěním psa v takovém zařízení.

Statistika
V informačním systému Městského 
úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 
7. 2011 přihlášeno k trvalému pobytu 
celkem 10 660 občanů ČR a 110 cizin-
ců s povolením k trvalému pobytu na 
území České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové evidováno k 31. 
7. 2011 na trvalém pobytu 10 770 ob-
čanů. Za měsíc červenec se v Morav-
ské Třebové narodilo 6 dětí, zemřelo 
13 občanů, přistěhovalo 10 obyvatel 
a odstěhovalo se 19 osob.

jetkem města a nelze odvážet ani jednotlivé sou-
části takového zařízení. To si s největší pravděpo-
dobností neuvědomil muž, který v noci z 9. na 10. 
8. přijel vozidlem VW Passat, naložil několik oz-
dobných dlaždic z leštěné žuly uvolněných po ná-
razu a následně odvezl. Strážníci městské policie 
však dotyčného nočního dělníka, který měl jistě 
v úmyslu pomoci s úklidem rozbitých schodnic, 
následující den vypátrali. Hrozilo, že městu vznik-
ne škoda v hodnotě odcizených dlaždic. Nakonec 
se však na vrub města připočítal příjem ve výši 
blokové pokuty kterou dotyčný obdržel od před-
stavitelů zákona. Škoda odcizených dlaždic nepře-
sáhla hodnotu 5 000 Kč, proto strážníci uzavřeli 
celý případ jako přestupek proti majetku.

Karel Bláha, velitel městské policie 

Pult cetrální ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, pro-
vozoven sloužících k podnikatelské činnosti, celých firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením 
pomocí Elektronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centrální ochrany. Služba je nabízena ne-
jen 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 zří-
zeným Elektronickým zabezpečovacím systémem je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. 
V případě zájmu o nadstandardní zabezpečení vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obra-
cejte 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

Výtržnictví na ulici 9. května
V noci ze soboty 13. 8. na neděli 14. 8. se na sta-
vu ulice 9. května opět podepsalo řádění vandalů. 
Terčem rozvášněných návštěvníků opouštějící klub 
Duku Duku se pravidelně stávají kontejnery a popel-
nice s odpadem, nejen na této ulici, ale i sloupy ve-
řejného osvětlení, oplocení zahrádek, dopravní zna-
čení a další předměty, které při vyvinutí nevelké síly 
je možné zničit. Stejně tak tomu bylo i v uvedenou 
noc, kdy byl poničen sloup veřejného osvětlení, pře-
vrácené kontejnery po celé ulici a dokonce se sna-
živým vandalům podařilo shodit ozdobný betonový 
kryt zděného sloupku původního oplocení z výšky 
více jak dvou metrů, jehož váha byla opravdu znač-
ná. Nezdráhám se konstatovat, že by takový člověk, 
plný energie, při zadání likvidace tohoto sloupku 
starého oplocení namítal, že není chopen něco tako-
vého vykonat. „Hrdinství“ v podnapilosti některých 
jedinců vede k tomu, že chodíme po ulicích kde jsou 
domy s nově opravenou fasádou vyzdobené „novo-
dobým uměním“ nazvaným sprejerství, mnohdy le-
mované rozlámanými ploty, prodíráme se odpadky 
z vyvrácených kontejnerů a popelnic, ohroženi dráty 
elektrického vedení vyčnívající z poničených slou-
pů veřejného osvětlení, jezdíme v autech bez zrcátek 
nebo stěračů a ještě nám hrozí střet s kontejnerem 
stojícím uprostřed vozovky nebo křižovatky. To vše 
jenom proto, aby si tito „siláci“ dokázali svoji „od-
vahu a zdatnost“. Vzhledem k uvedeným faktům 
bude ulice 9. května o víkendových dnech perma-
nentně monitorována kamerou městské policie, kte-
rá bude soustředěna pouze do inkriminovaných míst. 
V současné době se v Moravské Třebové pracuje na 
nové vyhlášce města, kterou je možné omezit vzhle-
dem k přetrvávajícím problémům v určitém čase na 
určitém místě provozní dobu podniků, ve kterých se 
tito výtržníci scházejí a posilují své síly alkoholem. 
A tak je dosti možné, že se takové omezení bude tý-
kat mimo jiné i ulice 9. května. 

Uloupená kabelka
V 16:15 hodin dne 17. 8. přijala hlídka městské 
policie telefonické oznámení od obyvatelky Mo-

ravské Třebové, která v uvedenou dobu odcházela 
z místního hřbitova s jízdním kolem a přivázanou 
kabelkou k nosiči onoho kola. Již z prostorů hřbi-
tova byla sledována mladíkem rómského původu 
v odhadovaném věku 16 až 20 let v bílém triku 
a riflích. Když opustila bránu hřbitova, po několi-
ka metrech ji mladík doběhal a snažil se vytrhnout 
kabelku z košíku umístěného na nosiči, která byla 
navíc zajištěna o sedlo kola. Nakonec se mu toto 
povedlo. Bohužel dvaašedesátiletá žena utrpěla 
zranění po pádu na zem, když výtržník rval kabel-
ku z košíku. Jelikož byl v kabelce mimo doklady, 
hotovost a další drobnosti také mobilní telefon, 
byla hlídka přivolána až po delší době, kdy pře-
padená žena měla možnost policii přivolat. Oka-
mžité pátrání po popsané osobě nebylo úspěšné, 
ale případ hlídka městské policie předala k další-
mu řešení Policii ČR, která po pachateli intenzivně 
pátrá. 

Čistotná žena
Bezesporu pouze zoufalství, finanční tíseň a hrů-
za z nedostatečné dentální hygieny, mohla dohnat 
ženu tmavší pleti k ojedinělému činu, kterého se 
dopustila dne 16. 8. před 17 hodinou, kdy v pro-
dejně Billa odcizila cca 25 kusů balení zubní pasty. 
Evidentně si na hygieně značně zakládá, jelikož se 
nejednalo o obyčejnou zubní pastu za třicet korun, 
ale o pastu, jejíž hodnota je zhruba 90 Kč za jedno 
balení, které si většina z nás poctivých rozhodně 
nemůže dopřát. Pracovníkovi bezpečnostní agen-
tury se však podařilo zajistit muže, který této ženě 
dopomohl k bezproblémovému opuštění prodejny 
s „nákupem“ zubních past, a to vstupním turnike-
tem. Strážníci celý případ zadokumentovali a pře-
dali k dalšímu šetření na Obvodní oddělení Policie 
ČR, kam převedli i onoho muže. 

Rozbité schody
Schody rozbité po dopravní nehodě u silnice I/35 
pod Křížovým vrchem, o které se zarazil nákladní 
automobil, kterému se podařilo vyjet z vozovky, 
ač ve stavu nepoužitelnosti, zůstávají i nadále ma-

Poděkování
„Pomáhat a chránit“ - naplněné heslo tře-
bovských policistů

Rád bych tímto vyjádřil pochvalu a obdiv 
policistům z Moravské Třebové, kteří byli na 
svém místě a dokázali s přehledem a velmi 
účinně řešit naši svízelnou situaci. Pochvala 
se týká jedné konkrétní situace z Moravské 
Třebové, ve které jsme sehráli roli účastní-
ků dopravní nehody na křižovatce ulic Lan-
škrounská a Olomoucká. Po nehodě zůstalo 
naše auto nepojízdné na chodníku mimo vo-
zovku, navíc plné otřesených účastníků. To 
ale jen do chvíle, kdy se na ulici objevil vůz 
hlídky policie ČR z místní služebny v Mo-
ravské Třebové. Tito profesionálové evident-
ně na první pohled věděli kolik uhodilo a jak 
se k takové situaci postavit. Okamžitě se uja-
li řízení dopravy tak, aby se nikdo další k ne-
hodě nepřidal, zkontrolovali všechny zúčast-
něné jestli není někdo zraněn, poradili nám 
a sami přidali ruku k dílu při vyprošťování 
vozu. Situaci zvládli s naprostým přehledem 
v neuvěřitelně krátkém čase a z místa odjeli 
jako poslední, až si byli jisti, že jsou všichni 
v pořádku. Co ale je třeba vyzdvihnout je takt 
a empatie s jakou se nám věnovali. Podobná 
událost by neměla zůstat zapomenuta, proto-
že v dnešní době není časté, aby někdo ne-
zištně a profesionálně dělal svěřenou práci, 
navíc za minimální ohodnocení. Třebované 
by měli být hrdí na své policisty a snažit se 
nepřidávat jim práci, protože když nějakou 
práci budou mít, nepochybně ji budou dělat 
nejlépe jak to u České policie jde. 

MUDr. Kamil Navrátil
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Primice v Moravské Třebové

Válečné hroby a pietní místa

V pátek 8. července 2011 proběhla v chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové 
primiční bohoslužba Mgr. Jana Lišky. Primič-
ní slavnostní mše svatá začala průvodem přes 
Kostelní náměstí v 15 hodin za krásného slu-
nečného počasí. Za účasti 70 kněží a 750 věří-
cích koncelebrovali dále Karel Janíček, Franti-
šek Bartoloměj Uriga OFM, Jan Maria Vianney 
OFM a Josef Červenka. Kromě moravskotře-
bovských občanů se slavnosti zúčastnila po-
četná skupina občanů z Valašských Klobouků, 
současného působiště novokněze. Přijelo také 
mnoho skautů a skautek z celé republiky, proto-
že Jan Liška se po celý svůj život v této organi-
zaci aktivně angažuje. Zahanbit účastí se nedali 
ani bývalí spolužáci, přátelé ze studií a zejmé-
na novokněží a jáhni ze semináře. Po skončení 
slavnosti bylo připraveno pro všechny účastní-
ky bohaté pohoštění v nádherných prostorách 
městského muzea. K tanci a poslechu hrály tři 
kapely, které vydržely až do pozdních nočních 
hodin. Musíme vyjádřit obdiv a ochotu všem, 
kteří se zasloužili o perfektní organizaci celé 
akce a štědrým sponzorům z řad firem i obča-

nů. Zejména vstřícný přístup města Moravské 
Třebové byl velmi milým překvapením. Z prů-
běhu celé slavnosti je pořízeno velké množství 

profesionálních fotografií a krátkometrážní do-
kumentární film, který lze zakoupit v TIC.

Josef Jílek

Rádi bychom čtenáře zpravodaje i ostatní ob-
čany informovali o veřejné evidenci válečných 
hrobů a pietních míst. V roce 2004 vstoupil 
v platnost zákon o válečných hrobech a piet-
ních místech. Tímto zákonem byla odpověd-
nost za stav a péči váleč-
ných hrobů, pietních míst, 
pomníků a památníků (dále 
jenom VH) uložena jejich 
vlastníkovi. Pokud není 
znám, vlastníkem a tím 
kdo je povinen péčí se stá-
vá majitel nemovitosti, na 
které se VH nachází. Ci-
tovaný zákon dále uložil 
obci s rozšířenou působ-
ností vést evidenci VH a to 
v celém jejím správním 
obvodě. Protože do doby 
schválení a nabytí platnosti 
tohoto zákona neexistovala 
žádná evidence VH, pro-
bíhalo v letech 2005–2006 
v celé ČR mapování těch-
to VH a jejich zavádění 
do centrální evidence VH 
Ministerstva obrany ČR. Ve správním obvodu 
obce Moravská Třebová toto šetření a zavádění 
jednotlivých VH do evidence prováděl odbor 
majetku města a komunálního hospodářství. 
U jednotlivých VH se zjišťoval popis událos-
ti, ke které se VH váže, jména a počet obětí, 
souřadnice GPS a fotodokumentace. V součas-
né době je centrální evidence VH ministerstva 
obrany veřejně přístupná. Ve správním obvodě 
obce Moravská Třebová bylo zjištěno a zaevi-
dováno do centrální evidence 42 VH. Nezna-

mená to ale, že je to konečný stav. Evidence se 
neustále doplňuje, pracovnice odboru majetku 
města nadále vyhledává informace k již zjiště-
ným VH a tyto doplňuje a upřesňuje ve vede-
né evidenci. Zápis VH do centrální evidence, 

ze které je mimo jiné zřejmý i stav jednotli-
vých VH, umožnil jejich vlastníkům, což jsou 
převážně obce, požádat o finanční příspěvky 
nebo dotaci na jejich opravu. Příspěvky po-
skytuje Krajský úřad Pardubického kraje nebo 
Ministerstvo obrany ČR. Takto se již povedlo 
provést rekonstrukci některých VH v obcích 
ve správním obvodu obce Moravská Třebo-
vá, např. hrobu pruského vojáka na pohřebišti 
na Křížovém vrchu v Moravské Třebové, pa-
mátníku k uctění památky obětem 1. sv. války 

v Borušově a v Hartinkově, pomníku a hřbito-
va obětí zajateckého tábora vojáků Rudé armá-
dy ve Vísce u Jevíčka, hromadného hrobu obětí 
zajateckého tábora z 2. sv. války na pohřebišti 
v Městečku Trnávka, pohřebiště a památníku 

obětí koncentračního tábo-
ra pro těhotné ženy v Dětři-
chově u Moravské Třebové. 
Chtěli bychom Vás tímto 
článkem mimo jiné také 
pozvat k návštěvě těch-
to míst, která nám neustále 
připomínají hrůzy a oběti 
nesmyslných bitev a válek. 
Některé z těchto VH se na-
cházejí v dnes již krásných 
a malebných místech přímo 
vyzývajících k procházce. 
Kromě již výše uvedených 
VH jsou to ještě např. po-
hřebiště z napoleonských 
válek nedaleko plicního sa-
natoria v Jevíčku, pomník 
a pohřebiště výsadku Bor-
kaňuk v Předním Arnoštově, 
pomník na památku činnosti 

partyzánské skupiny Jermak-Kružilin ve Sta-
ré Rovni a pod. Celou zpracovanou evidenci 
VH si můžete prohlédnout nebo si před plá-
novaným výletem najít GPS souřadnice VH 
na internetových stránkách www.valecne-
hroby.army.cz (záložka evidence válečných 
hrobů→Hledání VH v ČR→Hledání podle 
údajů o VH→vybrat kraj→vybrat obec s roz-
šířenou působností→vybrat obec).

Eva Musilová, odbor majetku města a KH 
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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.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Lidice (ČR)
7  9  středa, 19:00, vstupné 70 Kč
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se 
absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. 
Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou 
Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud 
Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. 
Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské 
vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku 
celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který 
poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou 
změnit chod dějin a způsobit tragédii. Rok 1942 
– německá propaganda úzkostlivě tají genocidu 
páchanou na civilním obyvatelstvu. Po atentátu 
na druhého muže třetí říše Reinharda Heydricha 
však udělá výjimku. Po vypálení malé české 
vesnice Lidice, vše vyhlásí do světa. Jako záminka 
k vypálení obce stačí jeden milostný dopis. V době 
svého tragického konce, v červnu 1942, měly 
Lidice za sebou dějiny trvající nejméně šest staletí. 
Nacisté chladně popravili všechny lidické muže, 
ženy a děti nechali převézt do koncentračního 
tábora. Některé děti dali na převýchovu. Celková 
bilance – 192 popravených mužů, 58 žen zemřelo 
v koncentračních táborech a 88 dětí bylo posláno do 
plynu. Obec Lidice byla vymazána z map a srovnána 

se zemí. Výpravný velkofilm Lidice je natočen 
podle skutečné události. Režie: Petr Nikolaev, hrají: 
K. Roden, Z. Fialová, J. Budař, Z. Bydžovská, 
Drama, přístupný od 12 let, 126 min.

Voda pro slony (USA)*
12  9  pondělí, 19:00, vstupné 65 Kč
Jacob Jankowski (Robert Pattinson) skládal 
závěrečné zkoušky na veterině, když se dozvěděl, 
že oba jeho rodiče zemřeli při autonehodě. Bez 
rodiny a bez peněz Jacob netušil jak dál, ale osud 
ho zavál do vlaku světového cirkusu Benzini. 
Hospodářská krize právě vrcholila a pro Jacoba, 
stejně jako pro spoustu dalších, cirkus znamenal 
spásu, ačkoliv to byl svět s úzce vymezenými 
iracionálními pravidly, s vlastním pojetím života 
i smrti. Jako téměř dostudovaný veterinář dostal 

Jacob na starost cirkusový zvěřinec včetně 
cirkusových běloušů krásné krasojezdkyně 
a hvězdy volné drezury koní Marleny (Reese 
Witherspoon). Marlenu k cirkusu přivedla 
láska k nesprávnému muži, charismatickému, 
ale zvrhlému a násilnickému řediteli cirkusu 
(Christoph Waltz). S Jacobem ji od začátku 
pojila nejen láska ke zvířatům, ale také vztah 
ke slonici Rosie, která se k cirkusu dostala jako 
obrovská šedivá naděje, nové číslo, které mělo 
cirkus zachránit před úpadkem. Jak ale s Rosie 
číslo nacvičit, když nebyla schopná poslechnout 
ani jednoduché příkazy? Pouto, které mezi touto 
nesourodou trojicí postupně vzniklo, bylo založeno 

na důvěře a lásce a nakonec se pro všechny tři 
stalo jedinou nadějí na přežití.Režie: F. Lawrence, 
hrají:R. Witherspoon, R. Pattinson, 
Romant. příběh, přístupný od 12 let, 120 min.

Medvídek Pú (USA)
14  9  středa, 17:00, vstupné 70 Kč
Medvídek Pú se vrací do lesa a nesmí chybět jeho 
přátelé králíček, prasátko…
Animovaný film, 70 min., český dabing

WesternStory (ČR)
19  9  pondělí,19:00, vstupné 65 Kč
Střelená komedie nabitá létem, tak charakterizují 
tvůrci celovečerní komedii WesternStory. Díky ní 
se do českého filmu vrací oblíbený žánr westernu 
a romantika divokého západu. Kolty proklatě níz-
ko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném 
saloonu a dokonce ani legendární Vinnetou a Old 
Shatterhand nechybí ve filmu, který má v kinech 
premiéru v polovině května. To, že půjde především 
o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav fil-
mu v podání Petra Vondráčka. Jeho kovboj a hlav-
ní frajer WesternStory má téměř celý film obě ruce 
v gypsu. Režie: Vlastimil Peška, hrají: M. Kubec, P. 
Vondráček, B. Klepl, P. Zedníček,
Komedie, přístupný, 96 min.

Kung-fu Panda 2 (USA)
21  9  středa, 17:00, vstupné 65 Kč
Pokračování chlupatého pandího chlapíka Po
Animovaná komedie, 90 min., český dabing

Piráti z Karibiku – na 
vlnách podivna (USA)
26 9  pondělí, 17:00, vstupné 70 Kč
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, 

zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou 
ze své minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda 
jde o lásku - nebo zda tato žena jen „hraje na city“ 

a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. 
Když ho donutí, aby vstoupil na palubu Queen 
Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse 
(Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném 
dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: 
Černovouse nebo ženy ze své minulosti. Režie: R. 
Marshall, hrají: J. Depp, P. Cruz,…
Dobrodružný, přístupný, 137 min., český dabing

Kulturní centrum

„Kterak beruška Uška 
o sedmou tečku přišla“
21  9  2011 v 8:30 hod  a 10:00 hod , 
vstupné 30 Kč
Pohádka pro děti MŠ, uvádí divadlo Kapsa
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13.8.

6.8.

20.8.

Semtex Party – Dj Shirak
Míchačky se Semtexem za úžasné ceny

Dance Party s Metaxou – Dj Maty
Metaxa ***** - 30 Kč + zajímavé výhry k tomu

Amundsen Dance Party
s Dj’s Company
Vodka Amundsen - 20 Kč, soutěže o spoustu dárků

27.8.
VELKÁ PRÁZDNINOVÁ
PĚNOVÁ PÁRTY
S RÁDIEM HANÁ – Dj Mirek Karásek

Připravujeme na 
říjen

Codex Gigas - jedinečná maketa největší 
knihy na světě také přezdívané Ďábelská 

bible, podle neobvyklého zobrazení 
satana. Kniha byla zhotovena před 

staletími v klášteře v Podlažicích ve 
východních Čechách. 

Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
 sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstavy
Přehlídka exlibris sběratelů 
východočeského regionu 
1.–16. 9. 2011, vernisáž ve čtvrtek 1. 9. v 16:00 hod.

Nebyl jsem v Číně – čínská kaligrafie 
Lumíra Moučky 
2.–25. 9. 2011, vernisáž v pátek 2. 9. v 16:00 hod.

Olejomalba a počítačová grafika Hany 
Horské 
30. 9.–30. 10. 2011, vernisáž v pátek 30. 9. v 17:00 hod.

Přednáška
PhDr. Pavel Petr:
Letectví ve východních Čechách 1918–1939
23. 9. 2011 v 17:00 hod. v kinosále muzea

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

Historie Policie a četnictva
3  8 –25  9 , výstavní síň na Zámku 
Moravská Třebová  Vstupné 10 Kč,  
školní kolektivy od úterý do pátku  
od 10 do 14 hodin zdarma
KSMT ve spolupráci s Muzeem Policie v Praze 
pořádá výstavu – historické stejnokroje, historie 
dopravní policie, jízdní policie, národní protidrogové 
centrály a další
www.zamekmoravskatrebova.cz 

Dny evropského kulturního 
dědictví 2011
V rámci této celoevropské akce Zámek Moravská 
Třebová v neděli 11. září zpřístupní okruh „Poklady 
Moravské Třebové“ zdarma. Pro případné zájemce 
upozorňujeme, že každá prohlídka má omezenou 
kapacitu. Prohlídky začínají v 10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30 hod. Ostatní expozice budou 
přístupné dle běžného ceníku.
www.zamekmoravskatrebova.cz

Setkání majitelů amerických vozů – 
veteránů

9.-11. 9. 2011 Vysoké pole, Dětřichov u Svitav. V sobotu 10. 9. od 13:00 do 15:00 hod. budou veteráni 
k vidění na náměstí v Moravské Třebové.
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Litomyšl
Hrajeme v Litomyšli
3. 9. 2011 od 20:00 hod. - litomyšlské hospody.
V některých litomyšlských hospodách a barech 
bude znít živá muzika různých stylů.
Mladá Smetanova Litomyšl 
15.-18. 9. 2011 - na různých místech města.
Prezentace mladých interpretů vážné hudby, 
houslový recitál P. Šporcla.
Řemeslný jarmark
17. 9. 2011 od 8:00–17:00 hod. - Smetanovo 
náměstí. Doprovodný hudební program.

Svitavy
Svitavské letní slavnosti
2.–4. 9. 2011 - různá místa ve městě.
2. 9. – 20:00 hod. Koncert: Anna K & band - 
náměstí Míru.
3. 9. – 13:00 hod. 19. Slavnost dechových hudeb 
- dolní část náměstí Míru.
18:00 hod. – Vernisáž 2. ročníku Řezbářského 
memoriálu A. Petruse - Svitavský stadion.
16:00 hod. – Jiřinkový ples - zahrada Farního 
úřadu na Školní ulici.
20:00 hod. – Pouťová česko-slovenská diskotéka 
- Lánská zahrada.
4. 9. – 9:00 hod. Pouť ke sv. Jiljí – historický 
program s jarmarkem - náměstí Miru.
19:00 hod. – Slavnostní koncert k Pouti ke 
sv. Jiljí – kostel sv. Jiljí na hřbitově.
Koncert: Czech virtuosi
2.-4. 9. 2011 - různá místa ve městě.
Brněnský komorní orchestr s mladou americkou 
houslistkou Esther Yoo.Diriguje Caspar Richter.
Slavnosti vína
28 9. 2011 od 14:00 hod. - náměstí Míru (u školy).
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Září 2011

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí

WOOD SERVIS
servis, broušení, služby

klasické okružní kotouče do průměru 600 mm
SK, Hanibal kotouče do průměru 600 mm
provozovna: Dvorní 2, školní statek, Moravská 
Třebová, otvírací doba dle domluvy na telefonu 
605 508 288

Nové PAPÍRNICTVÍ 
a KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY,
vše pro školáky, kanceláře a ty nejmenší 
z nás. Najdete nás na ulici Komenského 48, 
naproti BILLE nebo na www.provitacz.cz 
Těšíme se na Vás

Iveta Macků, Provita 

Přijďte podpořit ře
šení  

komunikace R43

Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery pořádá 

v sobotu 3. září 2011
2. ročník

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

KultuRní PRogRam v cíli od 13 do 17 hodin, občerstvení zajištěno.

Více na www.boskovice.cz/kct/index.htm nebo www.zrcadlo.net • info: tel. 776 101 004, j.oldrich@centrum.cz

StaRt: pro pěší i cyklo  
z Moravské třebové
nádvoří zámku, od 7.00 do 10.00 hodin 

cíl: výletiště u školy v Mladkově 
(místní část Boskovic) – 35 km

Další startovací místa: 
Městečko trnávka, Jevíčko,
Velké Opatovice, Knínice-Vanovice-Šebetov, 
Boskovice, Brno, Kuřim, Lipůvka, Lažany, 
restaurace Jižní Portál u Újezdu u Černé Hory, 
Černá Hora aj. (4–41 km).

PROTIKORUPČNÍ
LINKA 199

CHRÁNÍME VEŘEJNÝ ZÁJEM I VÁS

Pracujete v instituci hospodařící s veřejnými
prostředky?

Máte důvodné podezření a konkrétní indicie,
že na vašem pracovišti dochází ke korupci?

Obáváte se to oznámit svým nadřízeným?

Nebo jste korupci oznámili a váš podnět byl
bez výsledků?

Pokud odpovídáte ano, volejte protikorupční linku 199. 

Rádi Vám poradíme, poskytneme kompletní protikorupční
poradenství a případně i právní servis. Váš zájem zůstat
v anonymitě je pro nás samozřejmostí!

Vláda ČR rozhodla o zřízení nezávislé protikorupční linky 199, 
aby chránila nejen veřejný zájem, ale i Vás. Nevládní nezisková 
organizace Oživení, o. s., zajišťuje provoz linky 199 bez 
povinnosti poskytovat konkrétní informace státu. 
Vaše informace prověříme, navrhneme Vám možnosti postupu 
a případně sehrajeme prostředníka mezi Vámi a příslušnými 
státními orgány.

Manželé Machálkovi pořádají 

Taneční kurzy pro mládež
10 lekcí + 2 prodloužené
Kdy:  Každé úterý od 20. 9. do 13. 12. 2011 

19-21 hodin
Kde: Dvorana Muzea v Moravské Třebové
Cena: 1 200 Kč na osobu 
Informace na telefonu: 732 814 359
Platbu proveďte do zahájení kurzu, poštovní 
poukázkou na adresu:
Pavel Machálek, 9. května 26, 571 01 
Moravská Třebová, nebo na číslo účtu: 
209057841/0300
(do zprávy pro adresáta uveďte v obou přípa-
dech jméno účastníka kurzu). 

Posezení u 
„KROKOUŠE“

Zveme Vás do nově otevřené 
hospůdky „KROKOUŠ“ na 
Brněnské ulici. Posezení je 
připraveno i na předzahrádce, 
můžete vzít s sebou děti. Pro 
ně je připraveno pískoviště, 
tabule na malování, ovocné 
a zmrzlinové poháry, džusy a 
jiné dobroty. Součástí hospůd-
ky je i vinotéka s velkým vý-
běrem kvalitních vín.
Olga Zmeškalová, Petr Vomela

KDU-ČSL Mor. Třebová  
srdečně zve na tradiční

Svatováclavské  pohoštění
Zámek Moravská Třebová, 

středa 28. září 2011. 
Velký sál ZUŠ - začátek v 15:00 hod.

Vystoupí a oblíbené písničky zahraje cimbá-
lovka MAJERÁN z Blanska.
Tradiční bude burčák, štrúdl, koláčky a od-
polední kafíčko.
Vstupné dobrovolné.
Pro sváteční odpoledne k oslavě Sv. Václa-
va jsme připravili SVÁTEČNÍ ZÁŽITEK. 

Zvou lidovci

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka pořádá 

v rámci programu obnovy venkova

OBEC BISKUPICE
ve spolupráci s místní pálenicí STILL s.r.o. Biskupice

dne 1. 10. 2011

13. ročník festivalu slivovice 

Biskupické kaléšek 
a

10. ročník závodu historických kol od pálenice 

k pálenici

Vzorky slivovice do letošnímu ročníku soutěže 
o nejlepší vzorek slivovice je nutno odevzdat 
nejpozději do 18. září 2011 na níže uvedené 
kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno 
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeň alkoholu a druh ovoce.

Kontaktní adresy pro doručení vzorků:
Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a STILL s.r.o. Biskupice

Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými 
cenami:

1. místo 3000 Kč + věcný dar
2. místo 2000 Kč + věcný dar
3. místo 1000 Kč + věcný dar

Program a další informace budou postupně uveřejňovány na www.biskupice.cz

Polička
Divadlo Anfas Praha : Evžen Oněgin
20. 9. 2011 od 19:00 hod. - velký sál Tylova 
domu. 
Román A. S. Puškina ve verších.
Koncert: Xavier Baumaxa
3. 9. 2011 od 20:00 hod. - Centrum B. Martinů.
Showman, performer i provokatér, jeden 
z nejvýraznějších českých písničkárů současnosti.
Divadlo žije
1.-24. 9. 2011 út–ne - Centrum B. Martinů.
Dotyková výstava – kostýmové návrhy, 
prostorové modely scén, fotografie atd.

Vysoké Mýto
Mezinárodní partnerské dny
10. 9. 2011 - náměstí Přemysla Otakara II.
14:00 hod. Koncert J. Ledeckého
18:00 hod. Koncert Spirituál kvintet
20:00 hod. Koncert Petry Janů
Charlie Straight
Mother´s Angels
24. 9. 2011 od 20:00 hod. - Městský klub.
Koncerty kapel v klubové scéně.
Salon malířů Vysokomýtska
Od 9. 9. 2011 - Městská galerie.
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17. 9. FORTITUDO
další ročník festivalu ohně a žonglování. 

Od 17:00 hod. na hřišti v Sušicích, více na 
plakátech a webu DDM.

 

Opět je tu

BLEŠÍ TRH
sobota 17. září 2011

8.00 – 12.00
městská tržnice, ul. Komenského v Moravské Třebové

 

Máte doma přebytečné hrníčky, knížky, obrázky, časopisy, něco pro 
kutily, chovatele a domácí mazlíčky, nářadí, hračky nebo třeba 

koloběžku?
Nebo vám právě něco takového chybí?

Prodávat a nakupovat může každý! 
Nepotřebujete žádné povolení…

Poplatek pro prodejce 50 Kč hrazen na místě. 

„Prodejní zařízení“ vlastní – stačí starý kufr nebo ubrus.

Příprava prodejního místa od 7.30 hod.

Pouze živnostník musí mít oprávnění k prodeji.

Bleší trh je organizován pod záštitou Města Moravská Třebová

COUNTRY ODPOLEDNE 

se skupinou Proč ne Band

 v sobotu 3. září v 16.00 hod.  

u Komína

ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE.

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
 se zapojil do 2. ročníku výtvarné soutěže pro jednotlivce na téma

Organizátorem soutěže je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Záštitu nad akcí převzali představitelé Pardubického kraje.

ZAPOJTE SE A VYHRAJTE FOŤÁK NEBO MP4 PŘEHRÁVAČ

  děti do 6 let
děti od 7 do 10 let
děti od 11 do 15 let 

– kreslení, malování 

Každý může nakreslit pouze jeden obrázek - na tvrdší papír velikosti A4 nebo A3 (jakoukoliv 
technikou – pastelky, fixy, tempery, koláž atd.) na jedno z podtémat letošního ročníku:   

• ZDRAVÁ A NEMOCNÁ VODA
• KAM ODPADKY NEMOHOU
• TŘÍDÍME ODPAD

středoškolská mládež 
– grafický návrh titulní strany ekologických novin

Každý může vytvořit pouze jeden návrh a vytisknout ho na tvrdší papír velikosti A4 (A3) na 
kterém půjde vidět, jak by si představoval titulní stranu ekologických novin (logo, název, 
grafická úprava) 

Z druhé strany obrázku napište: jméno a příjmení autora, věk, do které školy nebo oddílu chodí, 
kontakt (telefon domů, nebo mobil na mámu s tátou), město kde bydlí, a jméno obrázku – co 
zobrazuje,  
Takto podepsaný obrázek doručte do DDM Moravská Třebová nejpozději do 27. 9. 2011. My ho 
pošleme na Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Zde budou všechny obrázky nahrány na 
internetové stránky a bude možné veřejně hlasovat.
Pokud bude obrázek vybrán porotou, nebo zvítězí v internetovém hlasování, budeme autora (nebo 
jeho rodiče) kontaktovat na telefonním čísle, které bude napsáno na rubové straně obrázku. 
HODNOCENÍ SOUTĚŽE
 soutěž vyhodnotí odborná porota složená se zástupců Pardubického kraje, Správy a údržby 

silnic Pardubického kraje, výtvarných umělců a kreativců.
OCENĚNÍ:
 Autory tří nejlepších obrázků a tří nejlepších fotografií odmění organizátoři soutěže diplomy a 
cenami.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
 uskuteční se v sídle Pardubického kraje za účasti představitelů Pardubického kraje.

 Více informací na adrese:
www.pomahameprirode.cz,

od  října 2011 proběhne internetové hlasování pro veřejnost

Velitel Vojenské střední školy  
a Vyšší odborné školy MO  

v Moravské Třebové vás srdečně zve na 

slavnostní slib žáků 1. ročníku, 
který proběhne dne 23. září 2011 od 10:00 hodin na ná-
dvoří moravskotřebovského zámku. Součástí programu 

je přelet bojových vrtulníků.
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Rudolf Mather a Moravská Třebová

Když Moravskou Třebovou navštíví lidé, kteří zde 
před válkou vyrůstali a studovali na zdejším gym-
náziu, často  – a stále ještě s respektem – vzpomí-
nají na přísného profesora kreslení, Rudolfa Mathe-
ra. Rudolf Mather nastoupil na moravskotřebovské 
gymnázium v roce 1925. Vystřídal tehdy profeso-
ra Lazara Steinschneidera , který byl naopak znám 
snad až přílišnou mírností a laskavostí. Kromě kres-
lení vyučoval Rudolf Mather především deskriptiv-
ní geometrii. Nadřízení byli s jeho prací spokojeni, 
ve třicátých letech byl jmenován zkušebním komi-
sařem a v prosinci 1939 školním radou. V Moravské 
Třebové působil 19 let. Prožil zde i obsazení města 
10. října 1938 a přičlenění Moravskotřebovska do 

reagují na silné zážitky z front světové války, které 
u autora vedly až k depresi, i na politickou a sociální 
situaci poválečných let.  Obracejí se do historie, ale 
zpodobují i těžký život svých současníků. Zvláštní 
místo mají v tvorbě Rudolfa Mathera portréty vý-
znamných osobností německé historie a kultury. 
Zájem o historii a kulturní tradice spolu s určitými 
romantickými sklony přivedly Mathera rovněž ke 
ztvárnění uliček a zákoutí starobylých měst; tato 
část jeho tvorby má intimnější charakter, zachycuje 
především atmosféru Olomouce, Moravské Třebo-
vé a v menší míře dalších míst.
Již v prosinci 1923 vystavoval Mather s „Metzner-
bundem“, na přelomu let 1927 a 1928 vystavoval 
akvarely a grafické listy v Krasoumné jednotě pro 
Čechy v Praze, na jaře roku 1928 se zúčastnil vý-
stavy soudobé kultury v brněnském Domě umělců. 
Roku 1943 představil výběr své dosavadní tvorby 
na samostatné výstavě v Olomouci. Již v roce 1932 
vydal L. Kullil tiskem soubor dvanácti perokreseb – 
„obrazů z Goethova života a díla“ („Goethebilder“), 
roku 1956 byl v Německu znovu vydán soubor sed-
mi perokreseb s náměty staré Olomouce „Alt-Ol-
mütz“. Z ilustrační tvorby bývá zmiňována publi-
kace Julia Kricka „Stadt an der March“ („Město na 
Moravě“) z roku 1940, román „Der Werwolf“(„Vl-
kodlak“) Hermanna Lönse a obálky sudetoněmec-
kých vlastivědných publikací. 
V moravskotřebovském muzeu jsou uloženy dvě 
malby Rudolfa Mathera, ale především jeho gra-
fika. Kromě originálních grafických listů, které se 
zachovaly často ve špatném stavu, je v muzeu za-
chován soubor osmdesáti desek na tisk leptů. Ty 
jsou čas od času využívány ke zhotovování novo-
tisků. Oblíbeny jsou zejména tisky s moravskotře-
bovskými náměty. V současné době jsou v muzeu 
téměř vyprodány, připravuje se proto další dotisk. 
Před dvaceti lety, k stému výročí umělcova naroze-
ní, se v Moravské Třebové uskutečnila výstava Ma-
therova díla. K letošnímu jubileu byla uspořádána 
výstava ve Středisku česko-německého porozumění 
Walthera Hensela.

-jm-

Lepty Rudolfa Mathera – autoportrét

Farní a hřbitovní kostel v Moravské Třebové

Sudet; na oslavu této události byla vydána pohled-
nice s využitím Matherova dřevořezu.

Život Rudolfa Mathera
Rudolf Mather se v rodině olomouckého krejčího 
narodil před 120 lety, 25. ledna 1891. V Olomou-
ci také vystudoval reálné gymnázium, kde vynikal 
v kreslení; jeho učitel ho proto doporučil a připravil 
k přijímací zkoušce na vídeňskou Akademii. Ačkoliv 
se neztotožňoval s oficiálním uměleckým názorem 
vídeňské Akademie, studoval úspěšně a už během 
studia byl za svou tvorbu oceňován. Studium přeru-
šil roku 1915, kdy narukoval a zúčastnil se tažení do 
Srbska a Černé Hory. Na podzim 1916 absolvoval 
ofenzívu v Rusku, kde byl zraněn a zajat. Po návra-
tu ze zajetí v roce 1918 se vrátil k umělecké tvorbě. 
Studium dokončil v Praze, v roce 1919 složil státní 
zkoušky a nastoupil na německou reálku v Olomou-
ci. Vedle pedagogické činnosti a vlastní tvorby se 
věnoval organizaci výtvarného života na Moravě. 
Roku 1922 inicioval založení prvního umělecké-
ho spolku v Olomouci – pobočky „Metznerbundu“ 
(Metznerova svazu – sdružení německých umělců 
v Československu). 
V roce 1925 přesídlil Mather do Moravské Třebové, 
prostřednictvím svého tchána, knihtiskaře a nakla-
datele Laurenze Kullila však udržoval stále kontak-
ty s Olomoucí. V roce 1944 se do rodného města 
nakrátko vrátil. Přijal tehdy nabídku pedagogického 
působení na nově otevřené umělecké škole. Po vy-
sídlení působil do roku 1956 na vyšší reálné škole 
v Neu-Ulmu, v jehož blízkosti po dlouhé těžké ne-
moci a ztrátě zraku 25. října 1975 zemřel.

Umělecká tvorba
Rudolf Mather se zabýval především grafikou, ilu-
strační tvorbou a úpravou knih. Jeho grafické dílo 
dosáhlo v roce 1944 počtu asi čtyř set listů, Mather 
byl údajně nejplodnějším grafikem na severní Mo-
ravě meziválečného období. Jeho dílo má několik 
poloh. Expresivně laděné listy s figurálními náměty 
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Kam za sportem v Moravské Třebové

Ohlédnutí za Jamboree 2011

Aquaaerobic:
začíná v pondělí 19. září v 17:00 a ve čtvrtek v 19:00 v bazéně II. ZŠ
Fitness centrum:
Po-Pá 9:00-11:30, 14:00-21:00, Ne 17:00-20:00, Marxova 2, www.infitnessagency.asp2.cz
Spinning:
Po-Ne dle rozvrhu, Rehau aréna, www.spinning.trebova.eu
Squash:
Po-Čt, Ne 10:00-23:00, Pá-So 10:00-24:00, www.ukalvarie.cz
Stolní tenis:
pro veřejnost každou neděli od 15:00 do 18:00, herna stolního tenisu u aquaparku
Tenis:
Po-Ne 8:00-21:00, za aquparkem, www.tsmt.cz
Thaibox fitness pro ženy:
Po, St, Pá v 19:00, Josefská 29 (prádelna), www.bonusgym.ic.cz
Kick boxing, Muai Tahai, MMA:
dle rozvrhu, Josefská 29 (prádelna), www.bonusgym.ic.cz
TJ Slovan Moravská Třebová:
Posilovna, atletika, cyklistika, fotbal, horolezectví, kulturistika, hokej, lyžování, stolní tenis, šachy, 
tenis, vodácký a turistický oddíl, www.slovanmt.cz

V minulém Zpravodaji byl publikován rozhovor 
s Josefem Jílkem, moravskotřebovským skautem, 
který se vydal na kole na Jamboree, celosvětové se-
tkání skautů ve Švédsku. Já jsem měla to štěstí, že 
jsem se té samé akce mohla zúčastnit také. Jambo-
ree je událost, která bývá ve skautském světě dlouho 
očekávaná. Letos se tento mezinárodní tábor konal 
na rozsáhlých pláních jižního Švédska, poblíž města 
Kristianstad. Pro bližší představu – během jednoho 
měsíce vyrostl na zelené louce tábor pro bezmála 
40 000 skautů ze 150 zemí světa. Na Jamboree platí 
pravidlo, že jej jako participant, tedy účastník, mů-
žete zažít pouze jednou. Věkové rozmezí je totiž 
14–18 let. Bohužel jsem svoji příležitost před čtyř-
mi lety v Londýně promeškala, a tak jsem se při-
hlásila letos jako „servisák“. Stala jsem se součástí 
International Service Teamu, mezinárodní skupiny 
čítající něco přes sedm tisíc hlav, která se starala 
o chod celé akce. Na tábořiště většina z nás přije-
la autobusem dva dny před zahájením a příjezdem 
účastníků. Teprve na místě jsme se dozvěděli roz-
řazení do tzv. patrol, mezinárodních skupin po cca 
8 lidech, které měly za úkol vykonávat určitou prá-
ci. Měla jsem buď velké štěstí, nebo jsem šikovně 
vyplnila dotazník, protože mi švédští organizátoři 
dali skvělou práci. Mým úkolem bylo obsluhovat 
v improvizovaných stanových kavárnách v campu 
dospělých. Nemohu si stěžovat ani na mé kolegy 
z patroly – Holanďanku, Holanďana ,a Francouzku 
a Švéda, se kterými jsme tvořili sehraný tým. Ne-
smím zapomenout zmínit, že na akci byla přísná al-
koholová prohibice – pokud by někdo zákaz porušil, 
mohl si rovnou sbalit batoh. Nabízeli jsme tedy ne-
alkoholické nápoje, různé dezerty, sendviče a zmrz-
liny. Program pro účastníky byl velice pestrý a za-
měřený hlavně na poznávání kultur a osobní rozvoj 
– psychický, duchovní, emocionální, sociální a inte-
lektuální. Velkým přínosem byly tzv. expostany, ve 
kterých se téměř každá zúčastněná země prezento-
vala. Češi zaujali stavebnicí Merkur, ježkem v kleci 
či podsadovým stanem. Oblíbeným útočištěm pro 
skauty všech barev se stala česká hospůdka „Czech 
Lion“, která nabízela typicky český sortiment - pivo 
(nealkoholické), plněné knedlíky, tatranky, topinky 
a další. Český kontingent byl také vybaven repre-
zentačními tričky, šátky, mikinami a podobně, které 
se staly atraktivním zbožím ke směňování, oblíbené 
skautské kratochvíli. Společného skautského ducha 
jsme asi nejvíce pocítili na velkolepých ceremoni-

álech, kde jsme se stali součástí čtyřicetitisícové-
ho davu skautů z celého světa. Nad hlavami nám 
vlály pestrobarevné vlajky, poskakovali nafukova-
cí klokani a míče ve tvaru zeměkoule. Vrcholným 
okamžikem se stal zpěv hymny letošního jamboree 
s názvem Changing the World – Měníme svět. A ne-
byli jsme daleko od pravdy. Na jednom místě se na 
čtrnáct dní setkali lidé různých kultur, aby navazo-
vali nová přátelství, bavili se, poznávali a rozvíjeli 
se v duchu demokracie. Příští Jamboree se uskuteč-
ní v Japonsku, máme se tedy na co těšit.

Adéla Skoupá

Cvičení s Helčou
Pondělí - Sokolovna Staré Město:
18:00 ZUMBA
19:00 Step + Aerobic

Úterý - tělocvična 3. ZŠ Kostelní náměstí, 
Moravská Třebová:
16:00 Aerobic děti - kurz
17:00 Flamenco - kurz
18:00 Bodyform - posilovací hodina na 
zpevnění celého těla
19:00 ZUMBA

Začínáme od září tj. v týdnu od 5. 9. Zvýhod-
něné permanentky budou k prodeji na prv-
ních hodinách. Kapacita kurzů je omezená, 
proto v případě zájmu volejte.
Info: tel. 725 222 159,
e-mail: helena.trojakova@seznam.cz
http://helena-trojakova.aerobic.cz

Cvičení s Luckou
Začínáme 5. 9. 2011

ZUMBA
Pondělí: 18:00-19:00  
 ZŠ Křižovatka velká těl.
Středa: 18:00-19:00  
 SQUASH U KALVÁRIE
Čtvrtek: 18:30-19:30  
 ZŠ Křižovatka malá těl.
Čtvrtek: 19:30-20:30 
 ZŠ Křižovatka malá těl.

ZUMBATOMIC - DĚTI
Pondělí: 16:30-17:30 
 ZŠ Křižovatka malá těl.

ZUMBA GOLD - MÉNĚ NÁROČNÉ
vhodné pro seniory, těhotné ženy a ženy 
s nadváhou
Úterý: 17:00-18:00 
 ISŠ malá zrcadlová těl.

PILATES
Úterý: 18:00-19:00 
 ISŠ malá zrcadlová těl.
Úterý: 19:30-20:30 
 ZŠ Křižovatka malá těl.
JUMPING
nutná rezervace na www.
Pondělí: 19:30-20:30 
 ZŠ Křižovatka malá těl.
Středa: 16:30-17:30 
 ZŠ Křižovatka malá těl.
Pátek: 19:00-20:00 
 ZŠ Křižovatka malá těl.
Neděle: 18:00-19:00 
 ZŠ Křižovatka malá těl.

INFO:
www.cvicenisluckou.cz, tel. 605832014

Na všechny se moc těším  
a ráda Vás uvidím Lucka

Upozornění
Rehabilitační cvičení pro zájemce 
všech věkových kategorií bude zaháje-
no v pondělí 3. října 2011 v 18:30 hod. 
v tělocvičně ZŠ, Čs. armády (u autobu-
sového nádraží). Vezměte si karimatky. 
Cvičitelka Věra Horáková.

Od října 2011 připravujeme rehabilitač-
ní plavání pro všechny věkové katego-
rie (vždy v pátek v 16:30 hod., bazén ZŠ 
Palackého ul.). Zahájení je závislé na po-
čtu zájemců, proto přihlaste se do 23. 9. 
2011 – děkujeme. 

Kontakt: PaedDr. Marie Blažko-
vá, Dr. Loubala 10, Mor. Třebová, 
tel. 461 316 285, mob. 606 223 855, 
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz

Sběrna oprav obuvi
Na ul. Lanškrounská 18 v prodejně Ta-
bák. Vedle obchodního domu Kubík. Sběr 
se provádí v pondělí a ve čtvrtek, oprave-
ná obuv za 3 dny se zárukou, kvalita sa-
mozřejmostí. Obuv prosím donést čistou 
a obě, i když se opravuje jen jeden kus.
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Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/

Dům dětí a mládeže

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1. 9.–31. 10. 2011 Grafické dílo Oldřicha Kulhánka
Výstava grafického díla O. Kulhánka (známého mimo jiné 
jako tvůrce řady bankovek) ze sbírek p. Jana Maulera. Pří-
stupno v půjčovní době knihovny. Pořádáno ve spoluprá-
ci s Klubem přátel výtvarného umění a Spolkem sběratelů 
a přátel exlibris.
1. 9.–30. 9. 2011 Knihovna rodičům a pedagogům
Výstava novinek pedagogické a psychologické literatury pro 
dobrý začátek školního roku. Doplněno příručkami o etic-
kém, morálním a tělesném rozvoji osobnosti dětí a mláde-
že. Určeno laické a odborné veřejnosti, přístupno v půjčovní 
době dospělého oddělení městské knihovny. Na požádání 
zhotovíme zájemcům výběrovou bibliografii podle konkrét-
ních kritérií.
16.–22. 9. 2011 Evropský týden mobility a Evropský den 
bez aut (22. 9.)
Výstava literatury k 10. ročníku kampaně Evropský týden 
mobility (16.–22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.), kterou 
v České republice koordinuje Ministerstvo životního pro-
středí a v našem městě Zdravé město a místní Agenda 21. 
Hlavním tématem letošního ročníku kampaně je „Alternativ-
ní doprava“. Slavnostní zahájení výstavy proběhne dne 19. 9. 
2011 v 9:00 hod. v městské knihovně. Výstavu lze shlédnout 
v půjčovní době knihovny.
Knihovna dětem
Čte celá třída
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v M. T. na začát-
ku školního roku 2011/2012 vyhlašuje 14. ročník soutěže 
Čte celá třída. Hlavním smyslem soutěže je přivést děti ke 
čtení a podporovat tak jejich čtenářskou gramotnost. Soutěž 
je určena třídním kolektivům základních a speciálních škol 
a víceletého gymnázia. Podmínky soutěže spolu s přihláškou 
mohou školy na požádání získat elektronicky nebo je obdr-
ží v dětském oddělení knihovny. Učitelé odevzdají přihlášku 
a seznam žáků do 30. 9. 2011 v městské knihovně. Úkolem 
soutěžících je v období od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012 na-

vštívit společně knihovnu, stát se v co největším počtu žáků 
registrovanými čtenáři knihovny, vypůjčit si ve sledované 
době co nejvíce knih a časopisů a o přečtených knihách vy-
tvořit společný čtenářský deník (minimálně 1 záznam o kni-
ze/1 žáka). 
Šikovné děti mezi námi
Na začátku školního roku hledáme šikovná děvčata a chlap-
ce, kteří něco umí a o svou dovednost by se rádi podělili 
s ostatními dětmi! Městská knihovna umožní všem, aby svou 
šikovnost představili. Mohou v knihovně uspořádat svůj kon-
cert nebo výstavu, mohou ukázat své taneční, recitační, jazy-
kové, kutilské a jiné vlohy. Mohou představit svého koníčka 
(sbírku, modely aj.), nebo mohou to co umí naučit ostatní 
děti. Děti, přijďte ukázat svůj um, těšíme se na vás!
1. 9.–30. 9. 2011 – Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších knih pro dobrý start ve 
škole (doplnění a zopakování učiva základní školy - matema-
tika, český   jazyk, vlastivěda, historie aj.). Přístupno v půj-
čovní době knihovny.
15. 9. 2011 – Putování po knihovnách
Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže pro děti ve sbírání 
razítek v knihovnách z různých míst. Vyhrává ten, kdo získal 
nejvíce razítek. Uzávěrka 3. 9. 2011, vyhodnocení v 15:00 
hod. v dětském oddělení knihovny.
15. 9. 2011 – Nejlepší prázdninový čtenář
Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže o nejpilnějšího dět-
ského čtenáře. Vyhodnocení 15. 9. v 15:00 hod. v dětském 
oddělení knihovny.
Půjčovní doba:
Dospělé oddělení, studovna a čítárna: PO-ČT: 9:00–17:00, 
PÁ: zavřeno, SO: 9:00–12:00 
Dětské oddělení: PO-ČT: 12:00–17:00, PÁ: zavřeno, SO: 
9:00–12:00 
Místní knihovna Boršov 
Úterý: 9:00–11:00, Středa: 13:00–16:00 

Red. kráceno

10. 9. TRIKY S TRIKY + DRÁTKOVANÝ ŠPERK od 
9:30 do 12:00 v DDM. Další z dekorace triček barvami, jako 
doplněk si vyrobíte přívěsek se Šárkou. S sebou jednobarev-
né tričko (bílé, světlé odstíny barevných), pracovní oděv, pře-
zůvky, 20 Kč. Předškoláci v doprovodu rodičů. Účast nahlásit 
v DDM do 8. 9.
17. 9. FORTITUDO další ročník festivalu ohně a žong-
lování. Od 17:00 hod. na hřišti v Sušicích, více na plakátech 
a webu DDM.
20. 9. Jízda na IN-LINE BRUSLÍCH, KOLOBĚŽ-
KÁCH A KOLECH v rámci Evropského týdne mobility 
– od 8:30–16:00 na DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI ul. 
Zahradnická. Akce určená dětem MŠ, žákům 1. stupně ZŠ 
a Spec. školy MT. 
22. 9. MALOVÁNÍ NA ULICI – výtvarná soutěž pro děti 
MŠ na téma: ALTERNATIVNÍ DOPRAVA v rámci Evropské-
ho týdne mobility 8:30–12:00 ul. Piaristická.
30. 9. MOJE PRÁZDNINY – vyhodnocení tradiční lite-
rární soutěže pro ZŠ, SŠ. Více v propozicích.

1. 9.–27. 9. ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDU-
BICKÉHO KRAJE - 2. ročník výtvarné soutěže vyhlášené 
Pardubickým krajem 1. kategorie: děti do 6let, 7–10 let a 11-
15 let – kreslení, malování. 2. kategorie středoškolská mládež 
– grafický návrh titulní strany ekologických novin. Více infor-
mací na plakátech a webu DDM.
Během měsíce září proběhnou také obvodní kola Malé kopa-
né, Přespolním běhu a Vlastivědy s Vlastíkem (opáčko). Školy 
obdrží podrobné propozice.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ: Solimánky, Ta-
neční, Aerobik, Aikido, Atletika, Bowling, Florbal, Gymnasti-
ka, Kin-ball, Kopaná, Korfbal, Lezení na US, Plavání, Squash, 
Stolní tenis, Střelecký, Tenis, Thaibox, Barvínek - výtvarný, 
Keramiky, Praktická dívka, Flétna, Kytara, Agility, Angličti-
na, Astronomický, Dramatický, Fit dívka, Jezdecký, Kadeř-
nice, Kosmetičky, Kuchtíci, Mažoretky. Letáky s podrobnou 
nabídkou kroužků obdržíte prostřednictvím roznáškové služ-
by, na školách nebo v DDM. Náhled – webové stránky DDM.

PROVOZNÍ DOBA – od 12. září
Pondělí: 9:00–12:00 Rodinné a mateřské centrum
Úterý: 8:30–13:00 Katecheze, tvoření, rod. a mateřské centrum
16:00–20:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
Středa: 9:00–12:00 Rodinné a mateřské centrum
Ostatní aktivity RMC Sluníčko budou v provozu od října 2011.

Rodinné a mateřské centrum Sluníčko (dále jen RMC) v Morav-
ské Třebové je jediným mateřským a rodinným centrem ve městě. 
RMC sídlí na faře na Kostelním náměstí, kde máme k dispozici 
3 místnosti v 1. patře (herna, kuchyň, místnost pro tvoření, soc. 
zařízení) a dle potřeby využíváme i místnosti v přízemí (při jed-
norázových akcích či pobytech). RMC navštěvuje v průměru 96 
maminek s dětmi měsíčně, v zimním období je návštěvnost vyšší, 
v měsíci červnu za hezkého počasí naopak nižší.
PRAVIDELNÉ AKTIVITY RMC:
Mateřské centrum: prostor pro maminky na MD/RD a jejich děti

Společenství Broučci: pravidelné schůzky předškolních dětí od 4 
let věku 
Společenství Světlušky: pravidelná setkávání dívek 7–11 let, jed-
norázové víkendové a prázdninové akce
Tvořivé dílny pro ženy: určeno nejen pro dívky a ženy – tvoření 
z různých materiálů
Plaváček: plavecká výuka dětí od 5 let věku v bazénu na ZŠ Pa-
lackého
Cvičení pro těhotné
Zdravotní cvičení: zdravotní a relaxační cvičení vhodné pro starší 
ženy
Farní volejbal: každé sobotní odpoledne 
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
5. 10. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17.–20. 10. – Burza dětského zboží (oblečení, obuv, hračky, sport. 
a kojenecké zboží atd.)

Red. kráceno

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

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

O strakatém sluníčku
Hvězdárna Boleslava Tecla při 
DDM Moravská Třebová si vás 
dovoluje pozvat na nepravidel-
ná pozorování Slunce a sluneční 
fotosféry, spojená s povídáním 
o naší nejbližší hvězdě, která 
budou probíhat na náměstí T.G-

.M v Moravské Třebové. Pozorovat budeme projekční me-
todou pomocí „Solarscope“ a případně i astronomickým 
dalekohledem opatřeným speciálním filtrem. Bezpečnost 
vašich očí je zajištěna, vhodné i pro nejmenší děti.
Kdy: nepravidelně během celého roku, za slunečného 
počasí a při výskytu výraznějších slunečních skvrn. 
Kde: na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové. 
Tato pozorování si lze rezervovat i pro školní kolektivy. 
V těchto případech budou probíhat na hvězdárně Bole-
slava Tecla, v prostorách DDM Moravská Třebová nebo 
i přímo ve vaší škole. Pro rezervaci a podrobnější infor-
mace prosím kontaktujte paní Andreu Aberlovou z DDM 
Moravská Třebová (aberlova.ddm.mt@seznam.cz).
Kontakty na hvězdárnu: hvezdarna-mt.czs@seznam.cz , 
dagmar.jarosova149@seznam.cz
http://www.hvezdarna-mt.cz

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 5. 9. 2011 v re-
fektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz se-
niorů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 14. 9. 
2011. Sraz bude ve 14:00 hod na parkovišti u sociál-
ních 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. Kontakt-
ní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.

Charita slaví…
Tento rok je to již 5 let, co Oblastní charita začala 
na profesionální úrovni poskytovat soc. služby pře-
devším pro osoby s mentálním postižením nebo 
chronickým duševním onemocněním. Rádi bychom 
Vás seznámili s výsledky naší práce. Pokud budete 
mít chuť a náladu, přijďte se podívat na akci, která 
se uskuteční 23. 9. 2011 od 13:00 hod. pod názvem 
„CHARITNÍ PĚTILETKA“. Naše „pětiletka“ Vás 
provede prostorami, kde jsou služby poskytovány, 
seznámí Vás humornou formou a s nadsázkou s na-
šimi úspěchy i neúspěchy. Pro děti bude připrave-
no v malém šapitó divadelní představení souboru 
divadla Z Rynku. Ke zpříjemnění nálady přispěje 
bigbeatová skupina „Světlo světa“ a poprocková 
skupina „FLY FISH“. Věříme, že společně stráve-
né odpoledne přispěje k přiblížení naší práce široké 
veřejnosti. Bližší informace o akci budou upřesně-
ny na plakátech a na našich webových stránkách. 

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:
STD Ulita
V průběhu září navštíví klienti STD Ulita firmu Allko, 
jejíž hlavním výrobním programem je výroba košů 
a bedýnek na ovoce a zeleninu. Jedná se o exkurzi 
v rámci pracovního bloku klientů. Jedním z poslání 
dílen je podpora ve zdokonalování pracovních návy-
ků. Návštěva běžného provozu ve firmách pomáhá 
lidem se zdravotním postižením udělat si představu 
o realitě zařazení do pracovního procesu. Zároveň jim 
umožní posoudit na jakých dovednostech bude ještě 
u každého z nich potřeba zapracovat.
DS Domeček
V denním stacionáři se rozběhl kurz “Hospodaření 
s penězi“. Zábavnou formou pomocí „falešných“ pe-
něz se klienti učí rozeznávat bankovky a mince, učí 
se spočítat si útratu, ale také se na modelových situa-
cích učí s penězi hospodařit. Kurz se těší mezi klienty 
velké oblibě a rádi jej navštěvují.
Máte doma staré malířské válečky se vzory a ne-
víte co s nimi…?
Pokud ano, budeme Vám velmi vděčni, když nám 
tyto přebytečné a nevyužívané válečky donesete, buď 
přímo do denního stacionáře Domeček na Svitavské 
ul. (naproti Penny) nebo do městské knihovny. Tyto 
válečky využijí klienti při terapii v keramické dílně. 
Předem děkujeme všem dárcům za podporu.
www.mtrebova.charita.cz

Red. kráceno
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Prázdniny na koni
Prázdniny jsou bohužel fuč a dlouhý školní rok 
zase před námi. Naše dva premiérově pořádané tá-
borové turnusy dopadly na výbornou. Snad kromě 
broučků, pavoučků a ranních rozcviček se dětem 
(dle jejich vyjádření) líbilo všechno, a tak se prý 
příští rok se všemi zase uvidím. Bylo to s vámi fajn 
a už teď se na vás moc těším! A se mnou určitě 
i Hanča, Gabča a naše výborná kuchařka Míla a její 
pravá ruka taťka (díky, nestačili jsme se oblizovat). 
Prázdniny sice skončily, ale my v ježdění stále po-
kračujeme. Nabídku celoročních kurzů a pořáda-
ných akcí, nově také ježdění pro děti se sportovními 
ambicemi, najdete u nás na www.jk-utechov.cz.

Edita Weissarová

Schatzi schenk mir ein Foto

Patříme mezi „Miší“ školy

S Rákosníčkem za hvězdami

Po třech letech se vydává výprava patnácti čes-
kých dětí na týdenní mezinárodní tábor mládeže, 
který letos pořádá maďarské městečko Tarján. 
Mezi účastníky nechybí staré známé tváře těch, 
kteří se výměnného tábora účastnili již po několi-
káté, avšak většina účastníků jela na tábor poprvé. 
Celá naše výprava byla už netrpělivě očekávána 
a velice srdečně přivítána, jak organizátory tak ve-
doucími německé skupiny. Po vybalení všech na-
šich nezbytných věcí jsme se sešli v hlavní budově 
tábora na společnou večeři. Po večeři nás čekalo 
pár zábavných her. Úterní den jsme strávili v měs-
tečku Tarján. Odpoledne jsme svedli zápas v bow-
lingu. Bowling nám ale nestačil, proto nás večer 
čekala první diskotéka. Nejhranější písničkou se 
stala skladba německého interpreta Mickiho Krau-
se - Schatzi schenk mir ein Foto. Tato písnička se 
stala hymnou celého tábora a zpívala se za všech 
možných i nemožných okolností. Středeční dopo-
ledne jsme zasvětili vzdělávání na soukromé uni-
verzitě v Tatabányi, kde jsme prozkoumali nové 
způsoby výroby elektrické energie a využití solár-

ních panelů. Jako Alenka v říši divů jsme se cítili 
při čtvrteční návštěvě Domu zázraků v Budapešti. 
Vyfotili jsme si zde vlastní stín, zkusili si jaké to je 
být fakírem a prozkoumali celou řadu nejen fyzi-
kálních pokusů. Sporttag – tak by se dal nazvat pá-
teční den, který jsme strávili z velké části ve spor-
tovní hale v Marjánu. Ekologický den nás čekal 
v sobotu. Dopoledne jsme zavítali na exkurzi do 
čističky odpadních vod Tarjánu, kde se voda čistí 
výhradně pomocí kyslíku. Odpoledne jsme strávili 
v ekologické vesnici, ve které se tamní obyvatelé 
snaží co nejmenší možnou měrou zatěžovat naši 
planetu. Na rozloučenou jsme po setmění zapálili 
táborák u kterého se zpívalo až dlouho do noci. Je 
pondělí ráno a my se musíme rozloučit. Slzy tečou 
proudem. Táborová hymna Schatzi schenk mir ein 
Foto nabývá plného významu, vždyť co by to bylo 
za tábor, kdyby se na něm nezrodila nejedna tá-
borová láska? Poslední objetí a „Wir freuen uns 
schon nach Staufenberg!“

Eva Čapková (Red. kráceno)

Miš je zkratka pro program Minimalizace šikany 
(proto jiný pravopis), kterého se po čtyři pátky 
a soboty účastnilo 10 pedagogů ze základní školy 
na Kostelním náměstí. Cílem těchto seminářů bylo 
naučit se realizovat prevenci šikanování a správně 
řešit možné případy šikany. Přestože se na naší ško-
le nesetkáváme s projevy agresivního chování příliš 
často, rozhodli jsme se být připraveni. Dozvěděli 
jsme se zde jak rozpoznat co je a není šikana. Na 
modelových situacích jsme si to sami vyzkoušeli 
při skupinové práci, seznámili jsme se se správným 
postupem při odhalování šikany, nacvičili jsme si 
ve skupinkách „na vlastní kůži“ čeho se vyvarovat 
při řešení případů nevhodného chování, jak jednat 
s agresorem, jak správně reagovat na agresi, jak 
mluvit s tím komu je ubližováno. Naučili jsme se 
jak vytvářet ve třídě pozitivní klima, tedy dělat pre-
venci závadného chování. Programu se účastnily 
kolektivy z 9 různých škol, takže bylo i mnoho pří-

ležitostí zjistit jak se daří na jiných školách boj pro-
ti šikaně. Velmi přínosná byla tato setkávání i tím, 
že všichni lektoři, kteří se nám celou dobu inten-
zivně věnovali, pracují jako metodici prevence ne-
žádoucích jevů nebo ve střediscích výchovné péče 
jako psychologové či etopedové nebo jako učitelé, 
jejich rady byly podloženy praxí. Co si od tohoto 
projektu slibujeme? Že budeme školou, která bude 
umět šikanu odhalit a likvidovat už v zárodku. 

Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

Tradiční táboření rodičů s dětmi, pořádané morav-
skotřebovským střediskem Junáka na táborové zá-
kladně Kvíčalka, se letos oproti uplynulým deseti 
ročníkům posunulo na druhý srpnový týden. Tá-
bora se zúčastnilo přes padesát rodičů s dětmi ve 
věku od roku a půl do osmi let, kteří se na Kvíčal-
ce s drobnými obměnami scházejí už třetím rokem. 
Přestože jsme doufali v opak, počasí nám stejně 
jako loni příliš nepřálo. Noční teploty místy pokles-
ly až k šesti stupňům. Déšť a všudypřítomné bláto 
však dělaly starosti spíše rodičům, než dětem. Vlíd-
nější tvář ukázalo počasí až koncem týdne. Každý 
den začínal budíčkem a vztyčováním vlajky a kon-
čil čteným večerníčkem. Celotáborová hra, která 
byla páteří denního programu, byla inspirována 
půvabnou dětskou knížkou Rákosníček a hvězdy, 
známou především asi ve ztvárnění z televizních 
večerníčků. Vedle celotáborové hry bylo připrave-
no mnoho dalších činností, od pohybových aktivit, 
přes rukodělné a kreativní až po aktivity rozvíjející 
myšlení. Není divu, že v sobotu dopoledne, kdy tá-
bor končil, se do loučení nikomu nechtělo. Tábor 
pro rodiče s dětmi tak jako v minulých letech pod-
pořila řada institucí, firem i jednotlivců. Velmi si 
jejich vstřícnosti vážíme. Děkujeme Pardubickému 
kraji, městu Moravská Třebová, Technickým služ-

bám Mor. Třebová, výrobcům hraček LEGO, JAS, 
Ravensburger, nakladatelství Portál, firmám OR-
CZ a Moravec pekárny. Bližší infromace na www.
taborprorodicesdetmi.wz.cz.

Jiří Šmeral 

Děti na policejní 
služebně

Děti z I. A MŠ Jiráskova navštívily v pátek 
24. 6. 2011 na pozvání p. Holíka obvod-
ní oddělení PČR. Děti si prohlédly části 
budovy a se zájmem poslouchaly poutavé 
vyprávění p. Holíka. Nejvíce se těšily na 
prohlídku policejních vozů. S respektem 
poslouchaly houkačku, s nadšením vy-
užily možnosti sednout si za volant a na 
památku se vyfotit. Za znalost dopravních 
značek děti dostaly sladkou odměnu. Dě-
kujeme p. Holíkovi za hezké zážitky a tě-
šíme se na další spolupráci. 

 A. Němcová a B. Šolcová,  
učitelky MŠ Jiráskova
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Slavná rodačka připisuje další úspěchy
Nikola Pařilová (1994), tč. času závodnice JAC 
Brno, se zúčastnila Evropské olympiády mládeže 
v Turecku. Výkonem 175 cm ve skoku do výš-

ky neuspěla podle svých představ, ale ziskem 7. 
místa na MS U 17 ve francouzském Lille pro ČR 
vybojovala dva body do bodování národů. Její 
umístění bylo druhé nejlepší z celé výpravy. Ni-
kola opět potvrdila příslušnost ke světové špičce. 
Přejme Nikole další vzestup výkonnosti, vždyť 
v příštím roce ji čeká MS U 19 v Barceloně. 
(Pozn. redakce: Nikola vás zve na Moravskotře-

bovské atletické víceboje 10. 9., kde ji možná 
potkáte…)

Cílem je Tour de France
Leopold König ml. (1988) získal v červenci v dre-
su německého týmu Net App prestižní úspěch na 
UCI závodě Okolo Rakouska. Skončil na 2. mís-
tě, když se dokázal probojovat i před vítěze TdF 
2008 Sastreho aj. světové cyklisty. Krátký pobyt 
v domovině následně okořenil chvilkovou účastí 
v závodě Vysočina 2011 (3. místo v 1. etapě), aby 
urychleně odcestoval na další závody do Francie.

Travní lyžař Kolouch na stupních SP 
Lukáš Kolouch (1991), travní lyžař Slovanu M. 
Třebová, nejúspěšnější sportovec Svitavska za rok 
2010 a loňský juniorský světový šampión se zú-
častnil začátkem srpna závodu Světového poháru 
v Předklášteří u Tišnova, na trati, jež patří ve světě 
k nejnáročnějším, zaostal za vítězným Němcem 
o 1,82 vteřiny a vybojoval třetí místo. Poprvé se 
tak dostal na stupně vítězů mezi dospělými. „Jel 
velmi agresivně a dynamicky, vyrovnává se abso-
lutní špičce,“ ocenil jeho výkon reprezentační tre-
nér Daniel Mačát. Kolouch je v celkové klasifikaci 
SP průběžně na jedenácté pozici.

Sportovní aktuality (O krajáncích)

Tenisté aktivní a úspěšní

Atletické klání mířící do města

Letní tenisová sezóna se blíží ke konci a tak 
můžeme bilancovat. Jak jsme na začátku se-
zony avizovali, moravskotřebovští tenisté bo-
jovali letos v krajských soutěžích ve čtyřech 
kategoriích. A vedli si výborně! Družstvo do-
spělých složené ze zkušených matadorů i na-
stupující generace dosáhlo nejlepšího výsled-
ku za poslední desetiletí. Obsadilo konečné 
druhé místo, když utrpělo pouze jednu smol-
nou porážku 4:5 a mělo absolutně nejlepší 
skóre ze všech týmů. Podobně si vedlo druž-
stvo veteránů, jenž sice prohrálo dvakrát, ale 
opět díky dobrému skóre vybojovalo také dru-
hé místo. V dětských kategoriích byla situace 
také veselejší než v loňské sezoně, která byla 
sezonou premiérovou. Děti, jež aktivně hrály 
již loni v kategorii minitenis (6–7 let), dopl-

nily děti další a společně dokázaly vyhrát 25 
zápasů! Skončily na místě pátém. Kategorie 
babytenis (8–9 let) TK Slovan obsadil nově, 
tým byl složen z nových hráčů i hráčů „odrost-
lých“ z minitenisu. Děti se musely vyrovnat 
s náročnějšími podmínkami, přesto dokázaly 
zvítězit v sedmi zápasech a v tabulce obsadi-
ly šesté místo. Kromě oficiálních týmových 
soutěží probíhá v klubu spoustu dalších akcí. 
Již v zimní sezoně se odehrála liga čtyřher, od 
května do září se hraje městská liga družstev. 
Ta má letos 14 účastníků z města i okolí. Ko-
nají se turnaje jednotlivců, čtyřher i turnaje 
dětí, uskutečnil se tenisový tábor. Prostě, na 
kurtech to žije. Přijďte si zahrát či podívat se 
i Vy a Vaše děti, rádi Vás na kurtech uvidíme.

Za TK Slovan I. Kodešová

Nejen zarytým a aktivním sportovcům, ale zkrátka 
všem, kteří mají rádi atletiku, je určena druhá záři-
jová sobota, kdy odstartuje již třetí ročník sportov-
ní soutěže s názvem Moravskotřebovské 
víceboje v atletice. Na hřišti při 
II. ZŠ v Moravské Třebové 
se 10. září uskuteční po-
hybově bohaté odpo-
ledne. Soutěžit se bude 
ve dvaceti kategoriích, 
z nichž deset patří mu-
žům a deset ženám. Orga-
nizátoři soutěže hodlají vy-
hlásit i pět nejlepších z mužských 
a ženských řad, kteří bydlí v Moravské Třebové. 
Závod je zacílen především na rozvoj dětské at-
letiky, avšak příležitost dostane opravdu každý 
zájemce o sportovní klání. „Závod pořádáme pri-

márně proto, že chceme pracovat na rozvoji atleti-
ky u nejmenších a pokračovat tak v kontinuitě, ale 
i dobré tradici české atletiky,“ řekl ředitel závodu 

Michal Havlík. Na místě je již tradičně 
zajištěno občerstvení. Startov-

né je sto korun v kategorii 
muži a ženy. Mládež 
zaplatí padesát korun 
a děti se do závodu 
mohou přihlásit zdar-
ma. Prvních sto zá-

jemců, kteří se zaregis-
trují přes internet, dostanou 

účastnické tričko zdarma. Přislí-
bena je účast sportovce zastupujícího Duk-

lu Praha. Bližší informace naleznete webových 
stránkách: www.mtviceboje.cz

ASPV Cvičení pro 
rodiče s dětmi

Oznamujeme všem rodičům, že cvičení pro 
rodiče s dětmi ve školním roce 2011/2012 za-
číná 4. 10. 2011 v 17 hodin v malé tělocvičně 
II. ZŠ Palackého. Naučíme se nové tanečky, 
písničky, zacvičíme si i na nářadí. Pokud 
máte dítko ve věku od 2-5 let, přijďte mezi 
nás. Na nové i stávající členy se těší
Lenka a Daniela
Platba za cvičení je 250 Kč za pololetí. Po-
kud si nejste jistí, zda by Vaše dítko cvičení 
zvládlo a bavilo jej, můžete absolvovat jednu 
či dvě nezávazné schůzky. Více informaci na 
tel. čísle 777 135 222 (Daniela Dvořáková) 
nebo 736 455 605 (Lenka Dobrovská).

Red. kráceno

Za měsíc zahajuje 
opět hokej

Nadcházející ročník nejvyšší krajské hokejové 
soutěže bude zcela odlišný od modelů z předchá-
zejících let. Obě soutěže mužů KLM i KSM byly 
sloučeny a tak vznikla soutěž s jedenácti celky. 
Systém soutěže je rozdělen na tři části, z nichž 
v první dvoukolové části sehrají všechny celky po 
dvaceti zápasech každý s každým. Ve druhé části 
soutěže již dojde k rozdělení soutěže na dvě části: 
prvních šest mužstev ve skupině A a zbývajících 5 
mužstev ve skupině B opět dvoukolově. Třetí část 
soutěže play - off sehrají první čtyři celky skupi-
ny A semifinále (1-4, 2-3) na dvě vítězná utká-
ní, finále také na dvě vítězná utkání a utkání o 3. 
a 5. místo na dvě utkání. Ve skupině B si zahrají 
první 4 mužstva také play - off o pohár Vladimíra 
Martince na dvě vítězná utkání jak v semifinále, 
tak i ve finále.
Další novinkou je zcela nový účastník naší soutě-
že: Závodní hokejová Pardubice vstoupí do kraj-
ské ligy. Více na stránkách krajského svazu www.
hokejpu.cz. O mistrovské body se začne bojovat 
nezvykle brzy, první kolo je plánováno na 9. října. 
Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné revidovat 
plány přípravy tak, aby byly smysluplné a dosta-
čující. HC Slovan by měl mít v tuto chvíli svůj 
vlastní led. Takže příprava všech týmů jede naplno 
– kempy a přípravná utkání. 
Kdy na hokej?
NE 18. 9. 2011 17.00 HC Slovan Moravská Tře-
bová – SK Minerva Boskovice 
NE 25. 9. 2011 17.00 SK Minerva Boskovice – 
HC Slovan Moravská Třebová

Zveme Vás 
na 10. ročník memoriálu 

Josefa Hubáčka 

O pohár 
v požárním sportu

Dne 3. září od 13:00 hod. 
na hřišti v Sušicích. 

Pokračování v 19:00 hod. diskotékou 
hraje Dj J.M.X.
Zvou pořadatelé
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

2.-10. 8. - Účast členů odboru turistiky na zahra3. 
9. - Dálkový pochod a cyklojízda „Po trase dálni-
ce R43“. Prezence účastníků je na zámku v době 
od 7:00 do 10:00 hod. Cíl u školy v Mladkově 
u Boskovic, kde od 13:00 hod. začíná i kulturní 
program. Délka trasy dle volby od 55 do 85 km. 
Sraz a prezence zájemců o společnou cyklojízdu je 
v 9:00 hod. na zámku. Vede: L. Weinlich.
10. 9. - Cykloturistický výlet na DP „Lanškroun-
ská kopa“ do Lanškrouna. Délka trasy do cca 75 
km. Sraz zájemců v 8:00 hod. u autobus. nádraží, 
návrat v odpoledních hodinách. Vede: P. Harašta.
14. 9. - Zářijové Přátelské posezení v klubovně 
na projednání organizačních záležitostí akcí na 
Novohradské hory, Bruntálsko a Liberecko. Zá-
jemci na Liberecko přinesou zálohu 500 Kč. Bude 
také upřesněn program na měsíc říjen.
16.-18. 9. - Autobusový zájezd odboru na „Novo-
hradské hory“. Odjezd přihlášených účastníků 
v 5:00 hod. od autobus. nádraží. Program dle in-
terních propozic. Vede: J. Schneeweiss. 
28. 9. - Autobusový zájezd „Na Bruntálsko“. Pěší 
výlet po sopečných kopcích tohoto kraje. Přihláš-
ky u dr. Doleželové do 14. 9. Odjezd přihlášených 
zájemců v 7:00 hod. od autobus. nádraží. Návrat 
okolo 18:00 hod. Jízdné pro členy KČT 80 Kč, pro 
ostatní zájemce 120 Kč. Vede: D. Mikulková.
V září budou uskutečňované mimo uvedený pro-
gram pravidelné středeční a nedělní odpolední vy-
jížďky na kole do blízkého okolí s odjezdem ve 
13:00 hod. od autobusového nádraží. Dílčí upřes-
nění na měsíčních schůzkách nebo internet. strán-
ce odboru www. kctmt.webnode.cz.

Naplní fotbal své představy a cíle?
Fotbalová sezona byla zahájena v novém formátu. 
Zrekapitulujme „áčko“ šťastnou shodou okolnos-
tí zpět v krajském přeboru. Obdobou Ondrášovka 
Cupu na krajské úrovni je Pohár předsedy P. k., který 
je pro týmy vyšších soutěží povinný. Na úvod se stře-
tl SKP Slovan se svým soupeřem z KP ze Žamberku, 
jehož rezervu v utkání přesvědčivě přehrál. Následně 
přešel bez větších problémů i přes dalšího soupeře.
Ve 3. kole narazil SKP Slovan na svého odvěkého 
rivala ze Svitav.
SKP Slovan - Vamberk 5 : 2 
Kamenná Horka - SKP Slovan 2 : 4
Martin Tylšar, předseda oddílu, nastínil hlavní cíle 
klubu SKP Slovan pro novou sezonu: „Hrát v klid-
ném středu tabulky a opět se 
na delší dobu zabydlet v kraj-
ském přeboru.“ V tom směru 
se ovšem plně nepodařilo do-
plnit A-tým. Nejlepší střelec 
jara Kučerňák se rozhodl pro 
angažmá v Rakousku a Huryta 
chce působit jen v béčku. Hos-
tování Hányše bude kvůli práci 
prodlouženo až od 5. září. Do 
týmu přišli Müller (hostování 
z Jevíčka), Švanda a Marek. 
Realizační tým tvoří Ladislav 

Kučerňák (trenér), Martin Komoň (asistent), Václav 
Procházka (vedoucí) a Josef Bělehrad (masér).
Boj o mistrovské body – kaleidoskop výsledků:
A muži Krajský přebor 
Polička - A muži 2 : 1
B muži OP Svitavska 
Jevíčko - B muži 3 : 1
III. třída Svitavska 
Třebařov - C muži 3 : 1
Vč přebor (mezikrajský) dorost
U19 Dorost - Olympia Hradec Králové B - nehráno, 
hosté nepřijeli
Okresní přebor (mladší dorost)
Dorost B – Sebranice 0 : 0

Cykloman Haibike 2011 o dva závody blíž k cíli…
Dvěma srpnovými závody se přehoupnul celoroční 
seriál Cykloman 2011 do druhé poloviny a nabídl jeho 
aktérům dostatek sportovního vyžití i dramatických 
zážitků.
Papírák
Chladnější léto neohrozilo účast 60 cyklistů-triatlonis-
tů v prestižním závodě Papírák (uskutečnil se po čtr-
nácté). Pořádal jej tradičně Petr Štěpař, (mj. osminá-
sobný vítěz). „Mám rezervy v plavání, ale trasa kola je 
dostatečně dlouhá, aby se deficit třeba dvou minut při 
dobré konstelaci jezdců dal odmazat, v běhu si mohu 
ještě věřit,“předjímal před startem hlavní organizá-
tor a dodával: „ať vyhraje ten nejlepší a dobrá atmo-
sféra!“ Centrem závodu byl opět městský aquapark, 
kvůli počasí uzavřený, přesto stovka přihlížejících 
hecovala soutěžící. Nejdříve se plavalo v několika sé-
riích po 8 závodnících, poté Gundersenovou metodou 
v plaveckém úboru vyběhli závodníci ke svým kolům 
a volně po dojezdu 20 km vyběhli na 3 km trať. „Had“ 
nejlepších plavců rozdal karty jen zdánlivě. Nejlepší 
byl opět Keclík (2:20), když získal na svoje největ-
ší soupeře dvacet sekund. Smutným hrdinou v tomto 
směru byl Martin Němčík, který si v rozrušení nepři-
pravil běžeckou obuv a celou trať absolvoval naboso! 
„Rozedrané nohy mi nedovolily víc než šesté místo, 
ale v adrenalinu nebyla bo-
lest cítit,“ dodal závodník. 
Hodina vypětí a překoná-
vání sebe sama skončila 
slavnostním ceremoniálem 
a vyhlášením těch nejlep-
ších. 
Výsledky – bez ohledu na 
kategorie: 1. Král Jindřich, 
2. Štěpař Petr, 3. Orálek 
Dušan
Podobné pocity zažily i děti 
v doprovodném Cyklomán-
kovi, který jich přilákal 
dvacítku.
Powerman 
Poté přišel na řadu kun-
činský duatlon Powerman, 

avízovaný jako nejtěžší závod seriálu. Realita to na-
prosto potvrdila. Cyklistická část byla rozdělena do 
dvou segmentů (20 + 7 km), které odděloval běh (2,2 
km). Start poznamenal sice krátký, nicméně intenzivní 
liják, který zchladil 55 účastníků (z toho 9 žen). Stav 
trati po noční bouři i její profil znamenaly, že si závod-
níci sáhnuli na dno svých sil. Přes individuální zkla-
mání byli organizátoři (CK Čerti Kunčina: Richter R., 
Honzírek L.) s účastí i průběhem spokojeni. „Včera 
to vypadalo na pohodový závod, ale bylo to vskutku 
čertovské klání. Kromě jednoho defektu dojeli všich-
ni, o pády nouze nebyla, zranění nejsou nevidována.“ 
Rekordní účastí (35) se vyznačoval i pro děti namáha-
vý duatlonový Cyklománek.
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
M1 - Orálek Dušan (průměr 24,1 km/h.), M2 - Rotter 
Michal; M3 – Boštík Jiří; Z1 - Truhlářová Kateřina; 
Z2 - Schneiderová Bedřiška; ŽJ - Rotterová Aneta; J - 
Urbášek Karel (celkově 20. místo)
Průběžné pořadí seriálu Cykloman 2011 po duatlo-
nu (viz. www. cykloman.cz)
Absolutní pořadí: 1. Orálek Dušan, 2. Boštík Jiří, 3. 
Štěpař Petr, 4. Kadidlo Jiří. 5. Doležel Josef, 6. Rotter 
Michal, 7. Pocsai Sandor, 8. Hotař Jiří, 9. Schneider 
Luděk, 10. Sedláček Tomáš.

Sportovní zářijová pozvánka 

Fotbal 
3. 9. 17:00 C muži - Mladějov
4. 9. 10:00 žáci st., ml. - Dolní Újezd
 14:00 B dorost - Třebařov
 17:00 A muži - Hlinsko
10. 9. 17:00 A dorost - Náchod
11. 9. 17:00 B muži - Horní Újezd
17. 9. 10:00 B dorost - Radiměř
 14:00 C muži - Rohozná
18. 9. 10:00 žáci st., ml. - Junior Luže
 16:30 A muži - Heřmanův Městec
25. 9. 13:00 A dorost - Litomyšl 
 16:30 B muži - Čistá
28. 9. 10:00 B dorost - Kunčina
 16:30 A muži - Česká Třebová
10. 9. Babí léto 2011, crosscountry 
Prezence v den závodu mezi 12:00-13:30 
hod. u restaurace U Kalvárie v Mor. Třebo-
vé, děti v den závodu mezi 12:00-12:45 hod. 
u restaurace U Kalvárie. Start Cyklománka 
v 13:00 hod., společný start všech kategorií 
ve 14:00 hod. od vojenské školy. Trasa pove-
de mj. přes rozhlednu Pastýřka.
Atletika
10. 9. Moravskotřebovské víceboje (9. ročník) 
Závod pro každého
9:00-20:00 hod, kategorie od 3 do x let. – atle-
tický areál II. ZŠ, ul. Palackého, M. Třebová
Volejbal
17. 9. 10:00 VK Slovan A - Sokol Žamberk A
 13:00 VK Slovan A - Sokol Žamberk A


