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Páteřní projekty současného volebního období běží dobře.
Ukončují se některé jejich části
OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a akce na pomoc turistickému ruchu i moravskotřebovským památkám jsou dva hlavní, finančně, projekčně i co do významu pro
budoucnost města
největší projekty současnosti. EVýstavba
kanalizace městských
částí
OPERAČNÍ PROGRAM
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Pro vodu,
de facto finišuje,
k baroku je Evropský
ve fázifond
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jejíaprvní,
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O T N Í Pod
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STŘEDÍ
pro regionální rozvoj
vzduch
přírodu
nejdůležitější a nejrozsáhlejší části.

Upozorňujeme obyvatele Udánek, Sušic,
Boršova a Anenského údolí, že v současné době není dovoleno napojovat domovní
přípojky na nově budovanou kanalizaci!
Termín napojení bude městem včas oznámen. Více informací v textu článku.

zde občan najde kontakty na vedoucího stavby
a především na tým správce stavby, který celou
akci na základě mandátní smlouvy pro radnici
řídí a dozoruje a který je připraven neodkladně
řešit případné problémy.“
cemi na budování kanalizace se vyskytují také
V rámci projektu budování napojení městských
Na obyvatelích jednotlivých městských částí
opomenutí dodavatele stavby, jako například
částí na městskou kanalizační síť jsou hotovy dvě
bude dále aktivita související s připojením se
znečištění komunikací nebo dokonce jejich znetřetiny prací - dokončení hlavní stoky a odboček
k hlavnímu kanalizačnímu řadu. Město vyšlo
průchodnění.
OPERAČ
N Í P Rčástí
O G R AvMUdánkách
E V R O P S KV
Á této
U N I Esouvislosti
Pro vodu,opět připomíná
v Sušicích, dokončení
těchto
svým občanům neobvykle vstříc, když vlastŽ I V Okteré
T N Í Pnejsou
ROSTŘEDÍ
Fond soudržnosti
vzduch a přírodu
a Boršově v místech,
níkům soukromých nemovitostí
dotčeny změnami v projektu, jež
zdarma poskytlo zpracovanou prosi vyžádaly nepředvídatelné stajektovou dokumentaci a zajistilo
vebně technické komplikace. Do
vyřízení potřebných povolení ke
konce roku by měla být kanalistavbě přípojek. Ti, kteří si ji už
zace v části Anenské údolí, které
zřídili, se však nemohou napojit
O P Ezahrnuje.
RAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,
projekt OUSB také
na hlavní stoku dříve, než dojde
I V O T N Í moderPROSTŘEDÍ
Fond soudržnosti
vzduch a přírodu
S celou akcí jeŽspojena
ke zkolaudování stavby a než oni
nizace čistírny odpadních vod,
sami budou mít podepsánu platnou
která zahájila zkušební provoz
smlouvu s firmou VHOS o připopočátkem letošního roku a jejíž
jení a přihlášení k placení stočnétestovací provoz ukazuje díky
ho. „V souvislosti s tím důrazně
instalaci nejmodernějších výupozorňuji, že není možné přikonných a zároveň energeticky
pojení v současné době a nebude
úsporných technologií.dosažení
to ani v době dohledné, nejdříve
velmi dobrých standardů čištění
se tak stane v polovině příštího
Proměna nádvoří zámku je téměř u konce 		
Foto: Dagmar Zouharová roku,“ vzkazuje Miroslav Netovody a využívání energie.
vedoucí odboru rozvoje města Miroslav NetolicObčané zejména v dotčených městských čáslický. Občané musí počkat na výzvu k připojení,
ký: „Veškeré informace o projektu jsou k dispotech však vnímají stav spojený se stavbou často
která bude vyhlášena ve všech městských sdělozici na webu města v samostatném odkazu Kananegativně, neboť zasahuje do jejich komfortu.
vacích prostředcích minimálně dva měsíce před
lizace. Kromě měsíčních zpráv o průběhu prací
Kromě nutných nepříjemností spojených s pratím, než bude možno nemovitosti na hlavní kanalizační větev připojit!
Cestou od renesance k baroku je možno se
projít už nyní
Konec září byl termínem, kdy si měl investor,
město Moravská Třebová, převzít stavební část
projektu Cesta od renesance k baroku. Zahrnovala rekonstrukce několika páteřních památek historie Moravské Třebové, zbudování nových cest
okolo hřbitova, lapidária a sousoší Kalvárie, kolem kaplí Křížové cesty. Velkým dílem stavební
části projektu byla regenerace zámeckých zahrad, jejich přeměna v parkovou zónu s koutky
pro odpočinek i dětským hřištěm, jež se vrací
po několika měsících na své původní místo. Dokončena byla obnova hradeb zahrnující jejich
pokrytí pískovcovými deskami odolnými proti
vandalům. Nejviditelnější a nejsledovanější částí projektu byla zásadní proměna nádvoří zámku,
Dnů česko-německé kultury se zúčastnily delegace Německa a Rakouska. Obě na radnici přivítalo
která je v současnosti také dokončena – viz foto.
vedení města.						
Foto: Petra Zápecová
pokračování na straně 2
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Zprávy z radnice

Poznáte je – vedoucí odborů Městského úřadu Moravská Třebová. Po seriálu informací o agendě jednotlivých odborů MěÚ jsme pro vás připravili
osobní vizitky jejich vedoucích pracovníků. Poznáte jejich tváře a dozvíte se o nich základní personální, někdy i osobní informace.

Vedoucí odborů městského úřadu se představují
Ing. Bc. Stanislav Zemánek,

61 let, tajemník MěÚ Moravská Třebová
VZDĚLÁNÍ
1966–1969:
Gymnázium
Boskovice
1969–1974: Vysoká škola
zemědělská Brno, agronomická fakulta, obor fytotechnický
1993–1996:
Masarykova
univerzita Brno, obor Místní správa
PROFESNÍ HISTORIE
1974–1991: Státní statek Moravská Třebová – agronom, vedoucí hospodářství, náměstek ředitele

Kolik nás je

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2012 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 546 občanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 8.
2012 na trvalém pobytu 10 662 občanů. (zr)

dokončení ze strany 1
Na parkovišti pod zámkem je vše připraveno
k osazení Brány času, jejíž součástí bude kromě
osvětlení také klidová odpočinková zóna s lavičkami.
Co v projektu Cesta od renesance k baroku zbývá v tomto roce dokončit, shrnuje Eva Štěpařová, která má celou akci na starosti: „Dokončuje se restaurování arkád souběžně s výmalbou
a restaurováním náhrobníků v lapidáriu, restaurování sousoší Kalvárie a kamenného portálu
Schodů mrtvých. Tato část projektu by měla být
předána ke konci listopadu. V souvislosti s projektem Cesty od renesance k baroku bych chtěla
zmínit chystané vydání publikace o významných
památkách Moravské Třebové, která návštěvníkům města, i jeho občanům přinese informace
o všem, co projekt regenerace zámku a Křížového vrchu zahrnuje, a nejen o této části historického centra města, ale i o dalších pamětihodnostech.“
Pro Moravskou Třebovou znamená navenek
Cesta od renesance k baroku rozvoj a zvýšení
cestovního ruchu, představení celoevropsky významných a hodnotných historických a kulturních památek návštěvníkům i samotným obyvatelům města. Pro velkou část místních pak také
zlepšení komfortu občanské vybavenosti v podobě například zpřístupnění hřbitova, zkvalitnění přístupových cest do míst, která byla kvůli
jejich špatnému stavu návštěvníky pomíjená, či
zpřístupnění doposud nepřístupných míst, jako
byly mimo jiné rozsáhlé prostory pod objektem
zámku.		
Dagmar Zouharová
Veškeré informace o stavu obou projektů najdete
na webu www.moravskatrebova.cz, rubrika Rozvoj, pododkaz Projekty města.

1991–1992: vedoucí odboru organizačního
a vnitřních věcí MěÚ Moravská Třebová
1992–dosud: tajemník Městského úřadu Moravská Třebová
STRUČNÝ POPIS PRÁCE
Nejdůležitější úkoly tajemníka:
Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem
o obcích a dalšími zvláštními právními předpisy,
zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti
svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.
Tajemník úřadu dále:
zabezpečuje tvorbu koncepce rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy
města jako obce s rozšířenou působností,
zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností
právních předpisů a jiných opatření orgánů města,
koordinuje přípravu právních předpisů města,
vydává interní předpisy řešící problematiku činnosti úřadu a individuální řídící akty sloužící k realizaci jeho řídících pravomocí,
navrhuje radě města organizační řád úřadu,
předkládá radě návrhy na jmenování a případně
odvolání vedoucích odborů úřadu,
plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů
města a usneseními zastupitelstva a rady,
řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých

odborů úřadu,
vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
rozhoduje o stanovení platu a odměn všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
schvaluje návrhy na materiálně technické vybavení úřadu,
svolává a řídí porady úřadu
Odpovídá za:
plnění úkolů úřadu v přenesené působnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, instrukcí a směrnic
ústředních orgánů, usnesení a opatření vlády,
plnění úkolů uložených mu zastupitelstvem, radou
nebo starostou v samostatné působnosti,
za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu,
za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců a sociální rozvoj,
za zkvalitňování řídících, správních a ostatních
činností úřadu,
za ochranu utajovaných skutečností a osobních
údajů osob při plnění úkolů úřadu,
za realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím v činnosti úřadu.
STAV, DĚTI, ZÁJMY, KONÍČKY
vdovec, 2 dcery, 3 vnučky
zájmy, koníčky: hudba, literatura, cyklistika, zahrádka

Za údržbu městských zelených ploch jsou
občané odměněni

Každý, kdo si udržuje vlastní travnatý pozemek,
moc dobře ví, jak náročné je udržet ho v dobrém
stavu. V sezóně si zahradní trávníky sekáme i jedenkrát týdně, což bohužel městský rozpočet neumožňuje. Oceňujeme však všechny dobrovolníky, kteří nelení a posekají městský pozemek
před soukromým, či bytovým domem vlastními
silami a stroji. Velmi si těchto aktivit vážíme
a rádi přispějeme na jejich snažení. V minulých
letech jsme zavedli i možnost legálního uložení biomasy v okolí domů do zapůjčených nádob
na bioodpad. Upozorňuji však, že tyto nádoby
zapůjčujeme a vyvážíme jen obyvatelům, kteří
se starají o pozemky ve vlastnictví města. Trávu
a jiný bioodpad ze soukromých pozemků si musí
obyvatelé odvézt na sběrové dvory.
Ve městě Moravská Třebová je několik hektarů
zelených (travnatých) ploch. Jejich údržba je terčem nejedné stížnosti a připomínky. Je třeba říci,
že údržba trávníků neprobíhá nahodile, ale je cíleně vedena podle expozice a důležitosti pozemku. V katastru města jsou čtyři kategorie trávníků určující počet sečí a rozsah travní údržby.
Zeleň ve městě
1. kategorie údržby - trávníky sadovnicky upravených ploch u významných budov měst, plochy u nichž je intenzita údržby dána jejich účelem. Jsou to zejména plochy v centru, např. park
u muzea, Zámecké náměstí a zámek, dětská hřiště a hřiště sportovní apod. Čítají 6 -12 sečí a to
podle průběhu počasí. Provádí se zde vertikutace
a chemické ošetřování.
2. kategorie údržby - zejména trávníky v obyvateli exponovaných místech – okolí bytových
domů.Např. ul. Svitavská, sídliště Západní, ulice
Školní, Palackého, Jiráskova, Dr. Jánského, Dukelská, Brněnská, Sluneční, park Rybní nám., K.
Čapka, Tyršova a další, kde se seče 3- 5 ročně.

3. kategorie údržby – plochy v méně významných a méně frekventovaných částech města
a jejich péče je spíše extenzívní. Jedná se zejména o lokality Křížový vrch, Dvorní, Olomoucká,
Údolní, svah ul. Nerudova, Piaristická, svah ul.
Horní. Zde sekáme 2-3 krát ročně.
4. kategorie údržby – plochy, které mají mít přírodní charakter a není na nich obvykle prováděno sečení, ani jiné další zásahy.
Za Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Gabriela Horčíková – jednatelka

Poděkování
Církev československá husitská v Moravské Třebové děkuje jménem všech
věřících této náboženské obce městu
Moravská Třebová, panu starostovi a jejím zastupitelům, za finanční dar ve výši
10.000 Kč. Pro někoho malý dar, pro nás
však nesmírně důležitá pomoc nejen finanční, ale i morální. Díky finančnímu
daru města Moravská Třebová opravy
a rekonstrukce stále pokračují. Letos jsme
tedy zase o kousek blíže k cíli a mohli
jsme opravit a natřít několik oken fary.
Naši věřící jsou nejen přímo z města Moravská Třebová, ale i z blízkých okolních
obcí a podílejí se peněžními sbírkami nemalou měrou na postupujících opravách.
Město Moravská Třebová je městem duchovním a kulturním, což je vidět právě
na její štědrosti vůči potřebám církve. Děkujeme a vyprošujeme požehnání nejen
vedení města, ale celé Moravské Třebové.
Miloš Košíček, farář CČSH

Zprávy z města
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Radko Martínek: Moravská Třebová je můj domov
Když Radko Martínek nastupoval do funkce
díky evropským penězům, která proměna těší
ní věci ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti
hejtmana, měl za sebou kariéru učitele, stanejvíce vás?
a dopravní obslužnosti. V příštích letech nečeká
rosty Moravské Třebové, poslance i ministra
Jen stěží dokážu vybrat jedno místo. Těší mě, že
kraj jednoduché období, úsporné možnosti jsou
pro místní rozvoj. Chtěl se vrátit z vysoké pořada projektů tento kraj posunuje dále a ten se
téměř vyčerpány a příjmy budou spíše stagnovat.
litiky do svého kraje. Po čtyřech letech se ohlímění k lepšímu. Patří k nim například i projekty
Bez rozumné spolupráce mezi státem a kraji neží za touto životní etapou.
jsou některé problémy řešitelné.
Jaké to pro vás bylo období?
Jsem rád, že východní části kraje,
Rozhodně zajímavé, ale náročné.
včetně Moravskotřebovska a JeJe pravdou, že jsem se na práci
víčska, přestaly být odstrkávanou
v kraji velmi těšil. Chtěl jsem se
popelkou.
vrátit domů. Problémy mi nevaZ vašich slov je cítit vztah
dí, nakonec způsob, jakým jsme
k místu, s nímž je spojen váš
se vypořádali s ekonomickou križivot.
zí a zásadním poklesem příjmů,
Prožil jsem zde většinu svého žio tom svědčí.
vota, dětství jsem strávil ve VelNastupoval jste do funkce hejtkých Opatovicích a Jevíčku. Po
mana s elánem a se zkušenostvysoké škole jsem začal učit a žít
mi. Brzdilo je něco?
v Moravské Třebové. Je to krásné
Kraj jsme nezdědili v právě dobměsto, které mám velmi rád, je to
rém stavu, starostí jsme měli více
můj domov.
než dost. Velkým problémem
Usilujete o přízeň voličů v sebylo moje zranění a následná
nátních volbách. Máte v rutransplantace s dlouhodobým pokávu nějaká řešení, jak svému
bytem v nemocnici.
regionu pomoci?
Hejtman Radko Martínek se rád a pravidelně setkává s lidmi nejen v MoV čem se život v kraji zlepšil za
Náš region trápí nezaměstnanost
ravské Třebové					
Foto: archív
poslední roky?
a špatná dopravní dostupnost, což
v Moravské Třebové, penzion BEST, Hřebečské
Za poslední čtyři roky vyrostla řada potřebných
spolu velmi úzce souvisí. Dokud nebudou vybudůlní stezky, cesta od renesance k baroku či oprastaveb. Byly provedeny nutné a neodkladné
dovány silnice R35 a R43, tak ekonomický rozva letité ostudy města pivovaru.
změny ve školství, podařilo se nám udržet zdravoj mého obvodu bude stále pokulhávat. V pozici
V jaké kondici budete předávat kraj?
votnictví ve veřejných rukou, byť to při dědichejtmana jsem právě proto kladl důraz na přípraMyslím, že se nemáme za co stydět. Kraj investotví z minulosti nebylo vůbec jednoduché. Jsme
vu těchto silnic. Máme dnes územní plán, ve kteval za uplynulé období více než kdykoli předtím.
jedním z mála krajů, kdy se nám podařilo udržet
rém je schváleno trasování obou silnic a je jenom
Pro budoucnost je pozitivní, že jsme nestrkali hlarozpočet v kladných číslech a dokonce jsme byli
a pouze na vládě, aby konečně začala tyto potřebné
vu do písku a snažili se řešit i velmi nepopulárschopni i platit dluhy, které nadělali naši pravicokomunikace realizovat.		
(zr)
ví předchůdci.
Udělal byste dnes něco jinak?
Vždy, když něco děláte, nacházíte v průběhu práce nová a někdy lepší řešení. Myslím, že celkově
Od září začal platit nový zákon o ovzduší, který
možné od roku 2014 prodávat. Bude je možné
jsme dělali to, co jsme dělat měli. Že jsme při
nutí domácnosti pořídit si do deseti let ekologicprovozovat pouze deset let, do roku 2022. Poté
tom udělali i chyby, mnohdy bohužel zbytečné,
ké vytápění. Kotle z první a druhé emisní třídy,
bude nutné zakoupit kotel nový, splňující podje také faktem.
které jsou v současné době instalovány zhruba
mínky minimálně třetí emisní třídy. Informace
Náš kraj změnil za poslední dobu svoji tvář
v půl milionu domácností v Česku, již nebude
o emisní třídě by Vám měl poskytnout prodejce
a jsou také uvedeny v technických specifikacích
daného zařízení. Ti, kteří zatím pořízení kotle
odloží, musí počítat s povinnými kontrolami
jednou za dva roky (jedná se o kotle spalující
uhlí a dřevo, o příkonu 10–300 kW, netýká se
řešeny průběžně podle možností městské pokladV červnovém zpravodaji jste byli informování
krbů). První kontrolu je nutné provést nejpozděny. Ostatní problémy neinvestičního charakteru
o výstupech z veřejného fóra a následné ankety.
ji do 31. prosince 2016. Majitelé kotlů poté musí
jsou průběžně řešeny v komisích města. Víme, že
Z veřejného jednání vzešlo těchto 9 problémů:
na základě požadavku obecního úřadu předložit
jsou to problémy citlivé, neustále se opakují a jsou
- Soužití s romskou komunitou
tuto revizi. Pokud bude chybět tato revize, hrozí
vzájemně propojeny. Jejich řešení však
- Nezaměstnanost
Vám pokuta až 20 tisíc a v případě zastaralého
není jednoduché. V městské policii je
- Dostupnost lékařské péče
kotle i po září 2022, pokuta až 50 tisíc. A proč
jmenován koordinátor pro problema- Cyklostezky – urychlení realizace
tato opatření? Díky většině eko kotlů budou mít
tiku romské kriminality, rozjíždí se
- Kriminalita
lidé utrum se spalováním neekologického odpanízkoprahové centrum pro bezprizorní
- Multifunkční sál
du a znečišťováním našeho životního prostředí
děti z ulice. Městská policie reaguje na
- Digitalizace kina
zdraví nebezpečnými látkami.
vzniklé problémy posilováním jednotli- Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Čeká vás také výměna kotle na tuhá paliva?

Znovu se vracíme k výstupům
z veřejného fóra a ankety roku 2012

- Zateplení školních budov
Co se děje dále s těmito výstupy? Proběhlo jejich
zpracování, byl vypracován návrh pro radu města,
která se jimi zabývala na svém zasedání dne 23. 7.
2012. Po jednání rady města byly problémy předloženy k projednání také zastupitelstvu města dne
3. 9. 2012.
Investiční akce Cyklostezky, Multifunkční sál, Digitalizace kina, Zateplení školních budov a Noclehárna pro osoby bez přístřeší jsou zapracovány
do městského zásobníku projektů. Vzhledem k finanční situaci města budou tyto investiční akce

vých hlídek, a to zejména ve dnech, kdy jsou pořádány diskotéky a kdy jsou zábavní podniky a restaurace otevřeny do pozdních nočních hodin. Ve
spolupráci s Policií ČR je nárazově kontrolováno
nalévání alkoholu mladistvým a dodržování zákazu
hry na výherních hracích automatech mládeží do
18 let. Pro řešení těchto citlivých problémů, které
trápí nás všechny, je důležitá především vzájemná
spolupráce rodičů dorůstající mládeže, škol, nás
jednotlivých občanů, úřadu a policie. Víme přece,
že lépe je problémům předcházet, než je řešit.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města

Upozornění také pro podnikající subjekty.
S novým zákonem o ovzduší č. 201/2012 Sb.,
se výrazně mění všechny povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a také poplatková agenda a povinnosti při ohlašování
zdrojů. Více informací ve výše uvedeném právním předpisu na webových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx nebo
na webu MŽP.
Z. Motlová, Odbor životního prostředí,
MěÚ Moravská Třebová
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Aktuality

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Setkávací středisko Waltera Hensela si připomnělo dvacet let existence.
Při evropské hymně, Ódě na radost, zpívali ve Třebové umělci tří států
Ve dnech 14. až 18. září se v Moravské Třebové uskutečnily Dny česko-německé kultury, které
každoročně organizuje Sdružení Němců a Společnost česko-německého porozumění. Již po osmnácté se sešli návštěvníci z Moravy a Čech se svými
sousedy z Německa a Rakouska. O shrnutí průběhu
a zhodnocení této pro město velmi významné akce
jsme požádali hlavní organizátorku, vedoucí Střediska Waltera Hensela, Irenu Kuncovou.
Program byl zahájen ve čtvrtek příjezdem delegace partnerského města Staufenberku. V pátek
skupina navštívila Litomyšl, zámek a prohlédla si
město, odpoledne pak strávila ve Svitavách.
V sobotu si hosté ze Staufenberku i dalších míst
prohlédli za doprovodu starosty Miloše Izáka naše
město, hosté Hřebečského krajanského spolku
měli exkurzi po obcích svých rodišť. Mládež pod
vedením Evy Čapkové měla svůj vlastní program
s prohlídkou zámku a města a také v rozhovorech
s bývalými krajany.
V 18 hodin se naplnila dvorana muze k programu
18. ročníku Dnů česko - německé kultury. Bylo
pro nás ctí, že se otevření kulturních dnů zúčast-

nili představitelé města v čele se starostou Milošem Izákem a místostarostou Pavlem Brettschneiderem, že jsme mohli přivítat hejtmana Radko
Martínka, hosty z Ministerstva kultury ČR, zástupce německého ministerstva vnitra, starostu
partnerského města Staufenberk Petra Gefellera
a další oficiální hosty. V neděli ráno se hosté i organizátoři zúčastnili mše v kostele sv. Mikuláše
v Rychnově, po které bylo odhaleno pietní místo
pro bývalé obyvatele Rychnova, kteří našli svůj
poslední odpočinek na tamním hřbitově. Pietního aktu se zúčastnila delegace Rychnováků pod
vedením pana Sieberta. Odpoledne byla otevřena
kulturní asistentkou Dietlinde Jenischovou a archivářem Wolfgangem Fritscherem z Göppingenu
výstava „Hřebečsko – historie a kultura“ a byla
ukončena výstava staufenberské malířky Christl
Dern.
Večerního koncertu se zúčastnilo opět mnoho významných hostí. O sváteční atmosféru dvacátého
výročí Společnosti česko-německého porozumění
se zasloužil pěvecký sbor Dalibor ze Svitav, sólistka Národního divadla v Praze Eliška Weissová,
rakouský zpěvák Martino Hemmerle – Bertolotti

ÚSPĚCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY PALACKÉHO V REPUBLIKOVÉM
FINÁLE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ. Nevrátili se s prázdnou: Aneta JAN-

ŠTOVÁ zvítězila v kategorii 11-ti letých
a přivezla do Moravské Třebové diamantový odznak. V kategorii 10-ti letých má
Hana HÁJKOVÁ také „diamant“ a k tomu
3. místo v ČR, a rovněž 3. místo a diamantový odznak má Nikola GREPLOVÁ jako
14-ti letá. Další diamantový odznak získala
Etela Holubová.
Foto: archív

Nový způsob výplaty nepojistných sociálních dávek
prostřednictvím sKarty
Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní
sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud
vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně)
budou postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. SKarta
je plnohodnotnou platební kartou se všemi jejími
funkcemi. Vydávat se budou ve dvou variantách:
základní a speciální, která bude rovněž sloužit jako
průkaz TP, ZTP, ZTP/P. SKarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které
se vyplácejí jednorázově nebo pravidelně. Dostanou ji příjemci dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se
zdravotním postižením, příjemci příspěvku na péči
i příjemci dávek v nezaměstnanosti. Karta není určena pro výplaty důchodů a nemocenských dávek.
Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky
v bankomatech České spořitelny i dalších bank
nebo platit přímo v obchodech. Pokud příjemce
dávek nebude chtít s sKartou nakládat převede
příkazem provedeným na úřadu práce nebo samostatně prostřednictvím bankomatu ČS. Karty soci-

álních systémů, tzv. sKarty jsou od srpna tohoto
roku distribuovány na úřady práce v České republice a budou postupně vydávány klientům Úřadu
práce. Každý příjemce sKarty bude písemně vyrozuměn o tom, že jeho karta je na kontaktním
pracovišti úřadu práce připravena a současně
bude vyzván k jejímu vyzvednutí. Veškeré požadavky klientů úřadu práce vztahující k sKartě budou vyřizovat kontaktní pracoviště Úřadu práce
České republiky.
Vladimíra Kantoříková, Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Moravská Třebová

a Trio Š.O.K. z Lanškrouna. Byli jsme potěšeni, že
se sešli umělci ze tří států - Česka, Německa a Rakouska a že při Ódě na radost - evropské hymně
- zpívali všichni společně.
Pondělí patřilo mládeži – od devíti hodin ráno chodily děti do muzea se svými učiteli, aby se seznámily s folklorem Hřebečska a aby zhlédly prezentaci
letošního mezinárodního tábora ve Staufenberku
a aby si vyzkoušely svoje znalosti o sousední zemi
– Německu. Od devíti hodin do jedné odpoledne
se v hodinových intervalech vystřídalo 85 dětí se
svými učiteli.
Úterý bylo posledním oficiálním dnem kultury. Patřilo pamětníkům – pro ně byl odpoledne připraven
starý německý film „ Strašidla ze Spessartu“.
Děkujeme všem, kteří při organizaci Dnů kultury
pomáhali, děkujeme městu Moravská Třebová za
podporu a skvělou spolupráci. Velký dík patří Ministerstvu kultury ČR, Česko - německému fondu
budoucnosti, Velvyslanectví SRN a Shromáždění
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za finanční podporu všech projektů. Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a těšíme se při ostatních
akcích na viděnou.

Na počkání
vydáme výpis
z evidence
rejstříku trestů
právnických osob
Díky spuštění nové aplikace MVČR pro
veřejný přístup do Obchodního rejstříku
se podnikatelům rozšiřuje možnost jednoduššího podání návrhu na zápis či změnu
údajů v OR a aplikace umožňuje i stahování výpisů z OR v el. podobě pro svoji potřebu. Takto stažený a donesený výpis lze
autorizovaně konvertovat. Na kontaktních
místech hospodářské komory nabízíme
také výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob a v blízké době dojde k rozšíření nabízených služeb o vydávání výpisů
ze základních registrů.
Služby nabízí Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968.
Lenka Báčová

Po velmi úspěšných minulých ročnících vyhlašuje Základní škola – Palackého ul.
ve spolupráci s firmami OR-CZ a Microsoft a za podpory vedení našeho města již
8. ročník mezinárodní výtvarné soutěže na počítačích

POD MODROU OBLOHOU na téma MŮJ SEN
Záštitu nad soutěží převzal náš první kosmonaut – nyní europoslanec Ing. Vladimír Remek
a Pardubický kraj
Bližší informace na www.podmodrouoblohou.cz,
odkaz na soutěž je možno nalézt i na stránkách města www.mtrebova.cz
nebo přímo na stránkách školy www.2zsmtrebova.cz.

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Městská policie radí
Vjezd do pěší zóny

Do pěší zóny, v našem případě ulice Cihlářova,
je vjezd vozidlům zakázán, vyjma vozidel, která
jsou uvedena ve spodní části dopravní značky
vyznačující takový úsek, případně na dodatkové
tabulce, a jen v dobu vymezenou a vozidel označených průkazem pro osoby se zdravotním postižením, a to pouze je-li to naléhavě nutné. To
znamená, že do pěší zóny v Moravské Třebové
mohou vjíždět pouze vozidla zásobování, a to
v době mezi 08:00 a 11:00 hodinou, dále pak
vozidla s označením upozorňujícím na přepravu
osoby se zdravotním postižením, ale za podmínky, že je taková osoba ve vozidle nebo bude následně přepravována a nakonec vozidla Integrovaného záchranného systému v případech, které
můžeme nazvat „naléhavě nutné“! Samozřejmě
nesmíme opomíjet také vozidla technických služeb, která zajišťují odvoz odpadu, úklid ulice,
ad. (dopravní obsluha).
Řidiči ostatních vozidel nebo vozidel
zásobování, vjíždějící do pěší zóny v době mimo
dobu vyznačenou, se tak dopouštějí přestupku
podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním
provozu a policista je oprávněn projednat na
místě takový přestupek uložením blokové pokuty až do výše 2.000 Kč.

Poděkování za ochotu a pomoc

Dne 12. 9. po 18. hodině vyjela hlídka městské
policie na kontrolu ulice Josefské, kde se rozlomila stará vzrostlá vrba a po pádu vytvořila
nebezpečnou překážku na pozemní komunikaci.
Padlou vrbu na místě rozřezali přivolaní hasiči,
kteří začali také větve z komunikace odklízet.
V tu chvíli na pomoc přispěchali sourozenci
Stejskalovi žijící na uvedené ulici, žáci Základní školy na ulici Čs. armády 179 a aktivně se

zapojili do odklízecích prací. Značnou měrou
tak přispěli k usnadnění a zrychlení práce hasičů a policistů, ale hlavně odklizení nebezpečné
překážky z pozemní komunikace. Za takovou
ochotu patří oběma sourozencům poděkování
a vyslovení pochvaly.

Dvorek nebo taneční parket

Zřejmě vzpomínka na Besední dům v dobách
své největší slávy nebo kolující alkohol v žilách
přítomných oslavenců zapříčinili opomenutí na
„slušné chování“. Oslava narozenin konající se
dne 8. 9. ve dvoře jednoho z domů na ulici Zámecké, dohnala zoufalé sousedy oslavenců před
23. hodinou až k přivolání hlídky městské policie. Přivolaní představitelé zákona se při vystoupení ze služebního vozidla téměř až lekli,
když se decibely hluku reprodukované hudby
zařízly do jejich ušních bubínků. Jejich příchod
byl evidentně nečekaný, ale okamžitě zapůsobil. Uniformy jednoznačně odlišovaly oslavence a osob příchozích z povinnosti úřední a všem
bylo hned jasno. Téměř beze slov byla hudba
ztišena a ve dvoře zavládl klid. Pohrůžka uložení blokové pokuty, případné řešení dané události
správním orgánem se postaraly o následné dodržení obecných závazných norem a v ulici opět
zavládl klid.

Past

Past v podobě zablokovaných vchodových dveří
čekala na dvě ženy z Moravské Třebové, které
zůstaly po páté hodině ranní uvězněny ve vestibulu budovy České spořitelny na náměstí T.
G. Masaryka dne 3. 9. 2012. Zoufalé pokusy
o otevření vchodových dveří byly bezúspěšné
a z pasti evidentně nebylo úniku. Nakonec nezbývalo zoufalým ženám, než použít mobilní
telefon a na pomoc přivolat strážníky městské
policie. Hlídka po příjezdu zjistila, že se uvěz-

Pult centralizované ochrany
Město Moravská Třebová nabízí možnost zabezpečení bytů a domů v soukromém vlastnictví, provozoven sloužících k podnikatelské činnosti, firem, skladů a dalších nemovitostí, připojením pomocí Elektronického zabezpečovacího zařízení k Pultu centralizované
ochrany. Služba je nabízena nejen občanům Moravské Třebové. O zabezpečení majetku
připojeného k PCO se starají strážníci městské policie, kteří připojené objekty kontrolují
i v průběhu nočních a denních služeb. S již zřízeným Elektronickým zabezpečovacím
systémem je možné se k PCO připojit téměř okamžitě. V případě zájmu o nadstandardní
zabezpečení vašeho majetku za velice zajímavé ceny se obracejte na níže uvedená telefonní čísla nebo emailové adresy, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace.
Město Moravská Třebová nově nabízí možnost občanům města přechodné zabezpečení
menšího objektu (např. domu, bytu nebo garáže apod.), a to připojením prostřednictvím
přenosného Elektronického zabezpečovacího zařízení připojeného k PCO. Tuto nabídku
je možné využít zejména v době dovolených v letních i zimních měsících a v mnoha dalších případech.
GSM: 605 255 351, 731 031 231, e-mail: kblaha@mtrebova.cz,
pco@mtrebova.cz
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něným ženám podařilo z pasti vyprostit, ale
i přesto se strážníci zasadili o to, aby v nechtěné
pasti neuvízli i další lidé a situace se neopakovala.

Nezvaný host

Na základě telefonického oznámení vyjížděla
hlídka městské policie dne 28. 8. po 22. hodině
do hotelu Orka na ulici Lanškrounské, kde se
dle informací usadil v křesle recepce podivný
vysoký muž a přes zákaz kouření si zapálil cigaretu. Na žádost a posléze ani na rázné upozornění recepční hotelu muž nereagoval a v poklidu
si vychutnával svoji cigaretku. A v tuto chvíli
došla recepční hotelu trpělivost. Po telefonické
žádosti o pomoc byla reakce strážníků natolik
rychlá, že muž nestačil cigaretu ani dokouřit.
Příchozí hlídka zjistila, že se jedná o muže ve
věku 44 let z nedaleké České Třebové, který si
zřejmě popletl čekárnu vlakového nádraží s recepcí uvedeného hotelu. Jak totiž sám uvedl, čekal na vlak, který však bohužel odjížděl z vlakového nádraží z Moravské Třebové až v brzkých
ranních hodinách. Nakonec byl ale představiteli
zákona donucen přesunout se na tvrdou lavičku vlakového nádraží, kde musel vyčkat příjezdu vlaku, s porovnáním pohodlí recepce hotelu
v opravdu nehostinných podmínkách.
Karel Bláha, velitel městské policie

Moravskotřebovská
univerzita třetího
věku 2012/2013
Vážení přátelé, od listopadu zahajujeme
13. ročník Moravskotřebovské univerzity 3. věku. Témata budou navazovat na 12.
ročník. Přednášek bude deset, vždy 1x za 14
dní, ve středu od 14:30-17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu, Olomoucká ul.
Prosíme zájemce, aby se závazně přihlásili
nejpozději do 12. 10. 2012. Přihlášky zašlete Marii Blažkové, popř. doručte na MěÚ, p.
Ivaně Blažkové, budova radnice, 2. patro, č.
dveří 036. Do přihlášky uveďte jméno, adresu, e-mail (tel., mobil), aby Vám mohly být
zaslány podrobnější informace. Děkujeme.
Kontakt:
PaedDr. Marie Blažková, Dr. Loubala 10,
571 01 Mor. Třebová; mobil: 606 223 855;
tel./zázn.: 461 316 285; e-mail: blazkova.
mt@seznam.cz.
Ivana Blažková, odbor finanční, MěÚ, nám.
T. G. Masaryka, (schránka odbor finanční,
vestibul pod schody nebo 2. patro, č. dveří
036).
Počítačový kurz
Zájemci o kurz PC pro začátečníky nebo pokročilé se mohou přihlásit do 12. 10. 2012
u M. Blažkové, Dr. Loubala 10, 571 01 Mor.
Třebová, mobil: 606 223 855, tel./zázn.:
461 316 285, e-mail: blazkova.mt@seznam.
cz. Do přihlášky uveďte jméno, adresu, e-mail (popř. tel., mobil). Děkuji. Předpokládané zahájení kurzu bude v polovině listopadu.

strana 6 / říjen 2012

Kino

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Meruňkový ostrov (SR)
15. 10. pondělí, 19:00, vstupné 80 Kč

Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným
vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté

v meruňkových sadech, vás vtáhne do víru vášní tří
mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim, se
všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést jen
život. Slunce, vůně dozrávajících meruněk a hledání vlastního štěstí si vás získají v příběhu silné
ženy, která miluje a touží být milována jako my
všichni.
Režie: Peter Bebjak, hrají: Szidi Tobias, Attila
Mokos, Peter Nadasdi, György Cserhalmi
Drama/Romantický, 102 min.

Nikdo z dospělých, který se ocitne v jejich blízkosti, si nemůže být jistý tím, že se mu nezmění život.
Ať chce nebo nechce.
Režie: Juraj Šajmovič, hrají: Veronika Divišová,
Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík ad.
Rodinná komedie, 110 min.

Železná lady (USA)*

22. 10. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč

Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná
žena, která dokázala, že vysoká politika není jen
výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou
Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska. Svým nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku
Železná lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády,
její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu
zaplatila za politický vliv a moc.
Režie: Phyllida Lloyd, hrají: Meryl Streep, Jim
Broadbent, Alexandra Roach, Anthony Head,
Richard E. Grant, Olivia Colman, Roger Allam,
Julian Wadham, Harry Lloyd, Nicholas Farrell, Iain
Glen
Biografický, 105 min.

Kulturní centrum
(divadlo pro děti)

Pohádka ze staré knihy

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

Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové
postavy se ocitnou ve velkém nebezpečí. Chystá
se na ně zlá krysa. Král svolá všechny obyvatele knihy a hledají hrdinu, který by se nebál kryse
postavit. Někteří případní zachránci jsou poničeni špatným zacházením s knihou a někteří nejsou
dost stateční. Nakonec se hrdina najde a jako vždy
vše v pohádce dobře dopadne. Půvabnou formou
vyjadřuje hra myšlenku, že i ti nejmenší mohou
být velmi odvážní a nebojí se zachránit ostatní.
Jemně a nenásilně se dětem ukáže láska ke knize.
Uvádí divadlo Matěje Kopeckého Praha.

(divadlo)

Tady hlídám já (ČR)

Caveman

16. a 17. 10. úterý a středa, 17:00,
vstupné 65 Kč

Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila
svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa.
Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské divočiny.
Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky.
Veškeré plány ambiciózního otce i starostlivé matky berou postupně za své ve chvíli, když dcerka
se psem potkají někoho, kdo jim rozumí. A ten
má v penzionu, kde rodina bydlí, své kamarády.
Mamince i jejímu snoubenci připadají ti lidé samozřejmě trochu praštění. Holčičce i psovi ale naprosto vyhovují. Život plný omezení a povinností,
který doposud holčička vedla, začíná být minulostí.

vyšperkuje ulovením žirafy, lva, zebry a hrošice ji
dovádí až k nadlidskému úsilí a k rozhodnutí dostat se jim na kobylku za každou cenu. V Africe se
schovali celkem snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné maskování kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New
Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte Tenhle zpáteční lístek vyjde Martyho,
Melamana, Glorii a Alexe hodně draze.
Animovaná komedie, 95 min.

Madagaskar 3 (USA)

27. 10. sobota, 14:00, vstupné 65 Kč

Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do
Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu.

Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka
Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí
doplavat za nimi po svých Středozemním mořem.
Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků
nemají šanci vrátit se domů. Zjevení divokých,
i když přátelských šelem v epicentru evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, který dostane za
úkol zkrotit kapitánka Chantal DuBois. Je to elitní
agentka organizace na odchyt zvěře, pro kterou je
její práce posláním. Představa, že svůj životopis

7. 10. neděle, 19:00, kinosál muzea, vstupné 290 Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví.

Vstupenky v prodeji od 17. 9.

Pozvánky

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
tel.: 731 151 784
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(výstava)

Klenoty noční oblohy

4. 10.– 31. 10., výstavní sál na zámku

Otevřeno: duben–říjen út–ne 10:00–16:00 hod., po zavřeno
poslední prohlídka: 15:30 hod.

Cesta bez návratu

Stálá expozice

Vernisáž s přednáškou Jindřicha Žižky

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

4. 10. v 17 hodin v Rytířském sále zámku

Přes překážky ke hvězdám
5. 10. – dopolední program pro školy na
nádvoří zámku

Každý říjnový pátek, v případě slunečného počasí,
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bude možné pozorovat Slunce projekční metodou
Solarscope.

Večerní prohlídky zámku
27. 10. sobota,19:00

Na závěr zámecké sezóny 2012 jsme připravili pro
zájemce večerní prohlídy zámku. Otevřeny budou
expozice Poklady Moravské Třebové a Středověká
mučírna.

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

Stálé expozice
• Muzeum

egyptské princezny aneb
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

(výstava)

Duhový svět

Výstava je přístupna do 19. 10. 2012

Práce uživatelů sociálně terapeutické dílny Ulita,
spolupořadatelem je Oblastní charita Moravská
Třebová.

5.10. Funk & Breaks – Dj Busteraz / Dj Makill / Dj Ien
6.10. BAILEYS Dance Party – Dj Maty
12.10. Video Rock Night – Dj Shirak
Super mejdan ve stylu funk, breaks, DnB, hip hop, dubstep!

Baileys – 35 Kč

Nejlepší kapely všech dob a jejich pecky na plátně klubu!

13.10. Fénix Párty – Dj Piere
19.10. UDG Support: Nebe / Enter
Pivo Fénix – 15 Kč

20.10. FRISCO Party – Dj Pegas & Dj Pitrrs
Frisco jablko&citron, brusinka, černý rybíz – 30 Kč

Hell Night - The Hellfreaks (Hu)

26.10. Žádnej Stres / Zlí Hajzlové / Sarcastix / Black and Blue

Divoká noc plná skvělé muziky a pekelných drinků. Vstupenka platí i pro sobotní Helloween party!

27.10.

Halloween Party – Dj Shirak

Akce, kterou klub ještě nezažil. Bojíš se rád, máš rad horory? Obleč se jako zombie
či jiná příšerka a dostaneš na baru krvavý nápoj grátis! V klubu se můžeš těšit
na hororovou výzdobu, foto stěnu, go go čarodějnice a řadu halloweenských dárků !!!
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Informace

Město fotogenické aneb Jak vidět neviděnou skrytou krásu
Že je Moravská Třebová místem, kde lze spatřit i neviditelné, o tom jste se mohli přesvědčit
při návštěvě klášterní kaple sv. Petra v okovech
na ul. Svitavské, která opět po roce sloužila
jako galerie výtvorů zdejších fotografů v soutěži Moravská Třebová, jak ji neznáme. Letošní, již 14. ročník tradiční výstavy, vřazené
opět do rámce Dnů evropského dědictví, naplňovalo svými fotoopusy jedenáct autorů.
Jejich cílem v zadání organizátora (Komise
památkové péče MěÚ) bylo „přiblížit nám, občanům, město s jeho různými zákoutími, městské objekty v nových pohledech a průzorech.
Zkrátka ukázat to, co my nevšímaví míjíme bez
povšimnutí a zaujetí, prostě námi neviděnou
krásu,“ jak připomněla moderátorka vernisáže Jaroslava Skácelíková. Starosta města Miloš Izák oslovil osmdesátku přítomných věcně
i přesvědčivě: „Soutěž je vítaným příspěvkem
k propagací města. Každý si může srovnat jeho
minulost a současnost, stejně tak rozmanitou
a přívětivou tvář.“ Tvůrci fotografií předvedli
opětně nápaditou invenci. Každý se profiloval
po svém a takto nabídli zájemcům jedinečné
i výjimečné pohledy. Ty současně byly dokladem oné krásné posedlosti, jíž se fotografování
pro ně stalo.
Konečný verdikt nezávislé sedmičlenné poroty
pak zněl: „Velmi objevné kolekce, mezi nimiž
je složité určit absolutní pořadí, každému z návštěvníků může učarovat něco jiného.“ I přesto
prvenství a pódiová umístění komise přisoudi-

Srdečně zveme širokou veřejnost na premiérový pořad nového subjektu, S klubu,
který se bude starat o programovou nabídku. Srdečně budou vždy zváni nejen senioři a seniorky našeho města, ale také mladší
veřejnost.
Středa 10. října 2012 - klubovna Kulturních služeb (muzeum) - začátek v 17:00
hod.
Úvodem bude představena koncepce
S klubu. Hlavně se však podíváme ku
hvězdám. Naše třebovská rodačka Věra
Šourková již několik let studuje ASTROLOGII. Není to věda suchopárná, protože
říká, jaký vliv mají planety, Měsíc a Slunce
na život na Zemi. A to lidi zajímá. Po její
krátké přednášce bude následovat i beseda.
Rádi zdůrazňujeme, že posezení s S klubem má jen vstupné dobrovolné – k dispozici bude i možnost zakoupení drobného
občerstvení.
Pondělí 29. října 2012 - velký sál domova
důchodců - začátek v 17:00 hod.
První setkání příznivců SCI-FI. Budeme
rádi, když si zájemci přijdou vyměnit své
informace a zapojit se tak do vytváření
programů této zajímavé oblasti. První tématem je UFO – bylo již spatřeno nad naším městem? (kávu či čaj si uvaříme sami).

la Milanu Bačikovi, Pavlu Zukalovi a Zdeňku
Pokornému. Další pořadí je irelevantní, všem
ostatním tvůrcům (kromě tří výherců se zúčastnili: František Gregor, Jan Vermousek, Vendula Czehowská, Jaroslava Petrová, Petra Zápecová, František Matoušek, Aleš König, Jan
Mauler) se však podařilo svými obrazy zachovat z historie i současnosti dostatek interesantnosti pro každého. „Výstava je opravdu velice podnětná. Umělecká i profesionální úroveň
snímků je značně vysoká, překvapuje mne zejména tématická variabilita, která bude ceněna
v budoucnu, pokud se podaří snímky předložit
v nějaké inspirativní publikaci,“ glosoval Ondřej Šlahař, člen nového fotoklubu ve městě

(2012), který aspiruje na to převzít štafetu od
Komise památkové péče (KPP) v organizaci
příštích ročníků.
Samotná výstava byla doplněna o historickou
aktualitu, jíž se stala „fotopříloha“ snímků
Františka Újezdského, člena prvního fotoklubu
ve městě (1961–1980). Po vernisáži se uskutečnilo i vlastivědné odpoledne na téma Školství
v Moravské Třebové, zajištěné členy KPP.
Komise památkové péče je aktivní i v jiných oblastech. Výstavě předcházel každoroční zájezd
organizovaný KPP, tentokrát do Bruntálu a Karlovy Studánky (obě místa se vztahem k historii
Moravské Třebové), jehož se zúčastnila čtyřicítka nadšených lidiček.
František Matoušek

Návštěvníci vernisáže fotovýstavy Moravská Třebová, jak ji neznáme se zaujetím sledují neotřelé pohledy
na naše město						
Foto: František Matoušek

Moravská Třebová na Facebooku
Zatím ve stádiu testování, avšak plně přístupná, je stránka města nově založená na celosvětové veřejné sociální síti. Mohla by sloužit jako platforma pro
setkávání občanů, či místo oznamování veřejných akcí. „Jedná se o veřejnou
stránku, příspěvky na ni může dávat každý (kromě fotek a videí). Zatím je ve stádiu testování,
zda se uchytí a vzbudí zájem návštěvníků. Pokud bude někdo chtít pozvat lidi na svoji akci –
kluby a podobně – je to pro ně dobrá příležitost. Chtěli bychom z této stránky udělat místo, kde
se budou hlavně občané města dělit o své zážitky z akcí, postřehy a tak dál. Proti vulgárním
výrazům jsme se obrnili a jsou automaticky filtrované,“ informuje Nikola Jakoubková z odboru
rozvoje města.
Adresa facebookového profilu města: http://www.facebook.com/MestoMoravskaTrebova. (zr)

XI. ročník Mezústavních her v Domově pro seniory
29. 8. 2012 již po jedenácté jsme zahájili Meziústavní hry, kde byli pozváni i klienti z ostatních
domovů, a to ze Svitav, Lanškrouna, Prostějova a z Anenské Studánky. Náš domov reprezentovaly dva týmy – muži z odd. A a ženy z odd.
D. Po příjezdu a zahájení her v naší místní kapli
se odebrala jednotlivá družstva k disciplínám.
Družstva soutěžila v netradičních disciplínách
jako je hod flintou, holení, hmatová krabice,
chytání ryb a šipky. V odpoledních hodinách
proběhlo vyhlášení výsledků a předání pěk-

ných cen od našich sponzorů. Poté následovala
volná zábava, která byla doprovázena hudební
kapelou, opékali jsme klobásy a točilo se pivo
a limo. Velkým zpestřením krásného odpoledne
bylo vystoupení mažoretek seniorek z Rozstání.
V tento pěkný den nám přálo počasí a v odpoledních hodinách byl XI. ročník Meziústavních her
zdárně ukončen.
30. 8. 2012 byli naši obyvatelé domova pozváni
na sportovní hry do Prostějova, odkud jsme si
přivezli krásné druhé místo.
Realizační tým

Akce
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
5. 10. PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM
- nádvoří zámku od 8:30-12:00 hod. Akce je
součástí probíhající vernisáže Klenoty noční
oblohy a je určená pro 2. st. ZŠ a SŠ. Bližší
informace v propozicích nebo na webu DDM
a webu hvězdárny Boleslava Tecla.
6. 10. MEMORIÁL JARKY VOJÍŘOVÉ
– hřiště u ZŠ Palackého, od 9:00 hod. prezence závodníků, v 9:30 hod. start nejmladší
kategorie, v 10:30 hod. vyhlášení. Akce ve
spolupráci s Atletickým klubem a Zdravým
městem v M. Třebové.
10. 10. Stolní tenis – obvodní kola jednotlivců 1.-5. tříd, 14:00 hod. – tenisová hala TJ
Slovanu.
15.-19. 10. DEN STROMŮ pro 1. st. ZŠ
a MŠ. Bližší informace v propozicích nebo
na webu DDM.
16. 10. Stolní tenis – obvodní kola družstev
6.-9. tříd, 14:00 hod. – tenisová hala TJ Slovanu.
18. 10. Stolní tenis – obvodní kola družstev
6.-9. tříd, 14:00 hod. – tenisová hala TJ Slovanu.
24. 10. Stolní tenis – okresní kolo družstev
6.-9. tříd, Litomyšl.
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ – kreativní a sportovní akce pro širokou veřejnost
v DDM.
25. 10. od 10:00 do 14:00 hod. možnost tvoření kreativních výrobků na stanovištích +
program pro předškoláky. Od 11. hod. ukázka rádiem řízeného modelu RC vrtulníku +
prezentace ostatních modelů rádiových modelářů (P. Machálek, R. Chadim), 14. hod.
Policie ČR v akci (práce policejního technika a ukázka kriminalistických technik
s možností vyzkoušení + prohlídka policejního vozu) od 15. hod. – městská policie
(technika MP, beseda se strážníky zejm. pro
mládež a rodiče problémová mládež, děti
v silničním provozu, videoprojekce k použití autosedaček – možnost anonymních dotazů), prezentace VSŠ a VOŠ Ministerstva
obrany v Moravské Třebové. Policií ČR,
Zdravým městem a VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.
26. 10. od 10:00 do 13:00 hod. lezení na
umělé stěně, jízda na koni, spontánní aktivity (stolní tenis, posilovna, soutěže). Vstup
zdarma, upomínkové předměty pro účastníky, možnost zakoupení občerstvení. Akce je
pořádaná ve spolupráci s Městskou policií,
Policií ČR a se Zdravým městem v Mor.
Třebové v rámci projektu DDM QUO VADIS na prevenci kriminality dětí a mládeže.
Prázdniny skončily a všichni naši táborníci
se vrátili do školních lavic. V letošním roce
se táborů DDM účastnilo na 100 dětí a CTH
byly zaměřeny nejen na sport a kreativitu,
ale hlavně na hry a prožitky dětí.

Dobrodružství na Nilu prožilo 30 dětí v táboře Na Srnčí. Nalodily se v Asuánu a starobylým Egyptem propluly až do Gizy, kde
na ně čekala neúprosná Sfinga. Obrovská
socha ležícího lva s lidskou hlavou, strážce
místa mrtvých. Sfinga seděla na skále a dávala všem kolemjdoucím otázku: „Co má
lidský hlas, ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech?“ Naši táborníci odpověď znali a tak je v Gize, kde naše
plavba také končila, čekalo přijetí u princezny Hereret a samozřejmě i dary za překonání všech nástrah během plavby.
Příměstský tábor se nesl pod rouškou tajemna ,,Draci a Drakobijci“. Úkolem bylo najít
Moravskotřebovského draka, který se probouzí jen jednou za 250 let. Aby děti mohly
draka najít, musely o něm zjistit spoustu věcí.
Draků je mnoho, ale který je ten náš? Měli
jsme štěstí, draka jsme sice nenašli, ale jeho
vejce jsme uložili tam, kam patří na zámek.
Zde o něj bude dobře postaráno. Tímto chceme všem zaměstnancům zámku za jejich pomoc poděkovat. Všem táborníkům přejeme
úspěšný školní rok a příští prázdniny, AHOJ.
Kdo by si myslel, že kreativně sportovní
tábor v DDM proběhne pouze v duchu odpočinku a tvoření, byl by daleko od pravdy.
Tentokrát jsme měli v DDM tajné agentky,
které si zlepšovaly svoji fyzickou, ale také
psychickou odolnost a byly nápomocny
strážníkům městské policie při jejich práci.
V rámci prevence kriminality byla připravena
celotáborová hra, která, jak se ukázalo, byla
chvílemi pro děvčata velmi skutečná a otázky, jestli je to vše jen hra, byly na denním
pořádku. Děvčata pomáhala zajišťovat důkazy proti mladým výtržníkům, jejichž chování
nebylo úplně žádoucí a v této zkoušce obstála
na výbornou. Tímto bychom chtěli moc poděkovat městské policii za ochotu a možnost
si prožít takový týden, na který budeme rádi
vzpomínat.
Prvního ročníku Astronomického tábora,
nazvaného Expedice SOLAR SYSTEM, se
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zúčastnilo 8 dětí. Tato posádka musela dodržovat pravidla pro přežití v kosmu, vyzkoušela si různé hry v rámci kosmického výcviku
a vše si pečlivě zapisovala do deníku. Večerní koupání na koupališti, noční pozorování
a pobyt na hvězdárně jsme si všichni užili
a těšíme se zase na příště.
Všechny fotografie našich letních táborů najdete na našich webových stránkách.
Oprava v nabídce kroužků: ZÚ Praktická
dívka má v nabídce kroužků DDM uvedené špatné datum první schůzky. První
schůzka bude 3. 10. v 16:00 hodin v DDM.
Nabízíme: Šachový kroužek, je určen
pro chlapce i dívky od 1. tříd ZŠ. Náplní
kroužku je podpořit logické a kombinační
myšlení, cvičení paměti, fantazie a představivosti. Schůzky budou probíhat na
I. ZŠ v pondělí od 14:00-16:00 hod.

Pozvánka na
koncert
Vážení spoluobčané,
nadační fond pro chrámové varhany, Řád menších bratří františkánů
a Římskokatolická farnost Moravská
Třebová Vás srdečně zvou na koncert
duchovní hudby, který se bude konat
dne 20. října 2012 v 16 hodin ve
františkánském kostele na Svitavské
ulici. Vystoupí soubor Societas musicalis pod vedením Aleny Michálkové
s programem zaměřeným na barokní hudbu zvláště z Čech, Německa
a Moravy. Zazní díla Georga Philippa
Telemanna, Gottfrieda Fingera a dalších autorů. Ke spolupráci soubor pozval trumpetistu Radka Rejška. Zazní
i skladby pro sólové varhany. Výtěžek dobrovolného vstupného bude
věnován na opravu varhan ve farním
kostele.

Kniha o Moravské Třebové
Během celého září pracovali žáci 3. C ze ZŠ Palackého na projektu o Moravské Třebové. V rámci tohoto projektu podnikli
výšlap na rozhlednu, zúčastnili se výstavy fotografií ze soutěže
Moravská Třebová, jak ji neznáme a zároveň navštívili františkánský klášter a kostel. V průběhu vycházky do města si prohlédli měšťanské domy na náměstí, morový sloup, radnici a další
památky. Ve třídě je navštívil moravskotřebovský historik pan
Miloslav Kužílek, který dětem vyprávěl o minulosti města. Výsledkem projektu je knížka o Moravské Třebové, kde se mimo
jiné dočtete o zámku, muzeu či rozhledně. Žáci na knížce pracovali samostatně, informace čerpali z různých zdrojů a dali si na
práci velmi záležet. Své dílo se rozhodli věnovat místní knihovně, kam se na knížku můžete přijít podívat.
Martina Lžičařová, Veronika Levová
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Mistr Evropy transplantovaných z Moravské Třebové
něj čekali doma. Pak se dozvěděl o Českém týmu
transplantovaných (CTT). Stejně jako většina
z nás o něm dříve vůbec neslyšel. Transplantovaní
sportovci jsou totiž podle nejvyšších sportovních
orgánů „mediálně neprodejní“ a „vypadají jako
normální zdraví lidé…“ a proto není zájem těchto
institucí, mít je začleněny do svých struktur. Přesto má světová federace her transplantovaných 69
členských států a stále přibývají další. Veškeré soutěžení je ovšem ve finanční režii samotných sportovců, kteří si sami shánějí prostředky prostřednictvím sponzorů nebo z vlastní kapsy.
Soutěží se ve všech sportech jako na Olympijských
hrách, s výjimkou silových a kontaktních sportů,
některé sporty jsou přizpůsobeny (např. maratón
je zkrácen na 10 km, oštěp a kladivo jsou sjednoceny do hodu míčkem…). Na hrách soutěží „normální“ lidé, rekreační či výkonnostní sportovci, od
dětí až po seniory. Slavným a úspěšným se
nemoci bohužel také nevyhýbají, takže některé výkony jsou opravdu obdivuhodné. Pro
příklad: 100 m – 11:18 s, 200 m – 23:49 s,
skok daleký 6,85 m, hod míčkem – 90,18 m.
V letošním roce díky podpoře sponzorů (ABNER, a.s., B&B Consulting, Moravec Pekárny, VHOS, a.s., p. Robin Šauer) mohl Tomáš
absolvovat XIII. světové zimní hry ve švýcarském Anzére a v srpnu VII. evropské letní hry
v Zagrebu. A jeho bilance?
Zima:	3x bronzová medaile: obří slalom,
super G, paralelní slalom
Léto:	2x zlatá medaile: hod míčkem, štafeta 4 x 100 m
	3x stříbrná medaile: vrh koulí, tenis – dvouhra, čtyřhra
Foto: archív autora
1x bronzová medaile: 200 m

Nemoc nám všem obrátí svět naruby: přeorá náš
postoj k životu, změní vztahy, rozbije plány či ideály. Jsou mezi námi však i tací, kteří se dokáží se
všemi negativy poprat, odmítnou jen čekat a právě
s přispěním svého handicapu realizují své sny. Jedním z nich je moravskotřebovský rodák, všestranný
sportovec a dlouholetý vynikající hokejista Tomáš
Burda. Před třemi lety byl tento mladý muž, pocházející ze sportovní rodiny (Emil – spoluzakladatel Dětřichovského memoriálu, Jiří – dlouholetý
trenér v mnoha sportech, Pavel – juniorský mistr
republiky v desetiboji,…) zdravý a v plné síle. Pak
přišel nesmlouvavý verdikt a začal boj. Rok čekání
na transplantaci, rok napětí a strachu. V lednu 2010
se Tomáš díky dárci podruhé narodil. V hlavě to
měl srovnané, hned ten týden po několikahodinovém zákroku šlapal patra v nemocnici. Ani ne tak
kvůli sportovním výkonům, ale kvůli těm, kteří na

I hendikepovaní vítězí

Aktuality

Přestože je to úctyhodná sbírka, Tomáš se pere dál.
Již nyní se chystá na další velkou akci: XIX. světové letní hry, které se uskuteční v roce 2013 v Durbanu v Jihoafrické republice. Dá-li zdraví a sežene-li dostatek financí. Držme mu proto palce a važme
si toho nejcennějšího, co máme – zdraví.
MOTTO: „Ten nejdůležitější zápas jsme již vyhráli…“ 			
Iva Kodešová

Koncert Petry Janů
v Chornicích
Obec Chornice zve veřejnost na vystoupení
zpěvačky Petry Janů za doprovodu pianisty Karla Štolby. Akce se uskuteční v neděli
7. 10. 2012 v kulturním domě v Chornicích.
Zahájení je v 16.00 hodin. Vstupné ve výši
150 Kč je možno zakoupit v předprodeji,
v kanceláři Obecního úřadu v Chornicích,
nebo na místě za 200 Kč. Bližší informace
poskytneme v pracovní době na telefonním
čísle - 461 327 807. Těšíme se na vaši účast.

Z historie
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Will Gutwillinger, Otakar Španiel a XI. letní olympijské hry
Před časem mě pan Milan Dostál upozornil na
existenci bust Pierra de Coubertin v Baden-Badenu a v Piešťanech, jejichž autorem je
moravskotřebovský rodák Will Gutwillinger.
O tomto umělci se v Moravské Třebové dnes už
asi mnoho neví, proto si připomeňme jeho život
a dílo, a to v souvislosti s osudem jeho učitele
a s olympijskými hrami, zejména těmi, které se
konaly roku 1936 v Berlíně.
Rodinný původ, život a dílo Wilhelma Gutwillingera
Wilhelm („Will“) Gutwillinger se v Moravské
Třebové narodil 30. dubna 1910 jako nejmladší syn drážního úředníka Johanna Gutwillingera, údajně jednoho z posledních německých
úředníků u Československých drah, který zemřel

měla být busta Hanse Knirsche, další “mužská
hlava” je součástí sbírkového fondu Německého
historického muzea v Mnichově. Za jednu ze
svých plastik byl Gutwillinger v roce 1938 oceněn vlastnoručně podepsaným děkovným dopisem Adolfa Hitlera.
K osudům Gutwillingerova učitele Otakara
Španiela
Otakar Španiel (1881–1955) byl významný český sochař, řezbář, medailér, profesor na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové a na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl především tvůrcem prvních československých mincí, ale také
pomníků T. G. Masaryka, přátelil se s R. M.
Štefánikem. Za nacistické okupace byl vězněn
v internačním táboře ve Svatobořicích, v letech
1942–1945 pak v Mauthausenu.
Jeho jediný syn Ivan padl v roce
1944 jako voják československé armády na západní frontě. Jeho bratr, československý generál Oldřich
Španiel, odešel po okupaci do
zahraničí a v letech 1944–1946 byl
přednostou vojenské kanceláře prezidenta Beneše.

vahy Němců ukázat hostitelskou zemi jako
oázu míru, která se dokáže vypořádat se sociálními nerovnostmi a nezaměstnaností. Existence koncentračních táborů, protižidovských
opatření a každodenních politických represí
byla tajena, nacistickou propagandu nahradila
po dobu trvání olympiády v médiích zábava
a nepolitická témata. Mnoho neárijských sportovců bylo z účasti na olympiádě vyloučeno,
jen několik alibisticky protežováno.
V roce 1936 byl poprvé součástí her běh s pochodní. Zastávka na cestě do Berlína byla
i v Praze a právě Čechům se jako prvním
podařilo olympijský oheň uhasit. Demonstranti proti politickému zneužití olympijských her,
kteří považovali běh s ohněm za čistě politický
rituál, na čas zablokovali blížící se běžce, takže
nedošlo včas k předávce pochodně a hořčíkový
prášek, který vydržel hořet jen asi deset minut,
zhasl.
Československý olympijský výbor váhal, zda se
olympiády zúčastnit. Nakonec se zúčastnilo 190
československých sportovců a Československo
získalo tři zlaté a pět stříbrných medailí.
V uměleckých soutěžích uspěl Jaroslav Křička,
který získal bronzovou medaili za Horáckou
suitu.

Kontroverzní olympijské hry
Gutwillingerův sochařský portrét Pierra de
v roce 1936
Coubertin
Životní příběhy a rodinné zázemí
V následujícím roce zemřel obnovitel olympijučitele a žáka byly tedy hodně rozských her Pierre de Coubertin. Will Gutwillindílné (o osudech W. Gutwillingera
ger vytvořil jeho bronzovou bustu pro pomník,
po roce 1938 ovšem nic nevíme…).
který byl zřízen v Baden-Badenu v červnu 1938
Kromě let prožitých společně na
v průběhu „2. německo-francouzské kulturní
akademii je však spojoval také určikonference“.
tý vztah k olympijskému hnutí.
Otakar Španiel se dvakrát účastnil
uměleckých soutěží letních olymRoku 2006 věnovalo Olympijské muzeum
pijských her v disciplíně sochařství:
v Lausanne kopii busty Pierra de Coubertin
v roce 1912 ve Stockholmu, kdy
od Wilhelma Gutwillingera gymnáziu Pierra
byly umělecké soutěže do programu
de Coubertina v Piešťanech, která byla ve
her zařazeny poprvé – tehdy byl jevestibulu gymnázia instalována u příležitosti
diným českým účastníkem, a v roce
70. výročí jeho založení. Připomíná také me1936.
zinárodní sympozium, které zde zorganizoXI. letní olympijské hry se konaly
valo Národné športové centrum ve spolupráci
od 1. do 16. srpna 1936 v Berlíně.
se Slovenským olympijským výborem. Škol
Pomník Pierra de Coubertin v Baden-Badenu s bustou od Willa Zúčastnilo se jich 3963 sportovců
s Coubertinovým jménem v názvu je na světě
Gutwillingera		
Zdroj: wikimedia
ze 49 zemí, což byl v historii olymvíce a není vyloučeno, že i další z nich mají
pijských her nový rekord.
roku 1929 jako vrchní oficiál. Rodina přišla do
ve svém areálu bustu od moravskotřebovského
Hitlerovi byla sice olympijská myšlenka sbratMoravské Třebové z Osoblahy, bydlela v budově
rodáka Willa Gutwillingera. Jedna je majetkem
ření národů cizí, rozhodl se ale zinscenovat
moravskotřebovského nádraží.Wilhelmův braMezinárodního olympijského výboru, „oficiálpřehlídku svého režimu coby kultu mládí, síly
tr Norbert byl tiskař, snad jej můžeme ztotožnit
ní replika“ busty byla instalována např. roku
a krásy. Olympiáda měla kromě sportovní přes Norbertem Gutwillingerem, který byl do roku
2003 v Uruguayi.		
-jm1941 prvním vedoucím Německé národně socialistické strany v Kroměříži. Bratr Heinrich, který
v roce 1927 maturoval na moravskotřebovském
gymnáziu, se stal doktorem práv. Po druhé světové válce byli z Moravské Třebové vysídleni
Hans a Dr. Heinrich Gutwillingerovi – Hans byl
tedy zřejmě další Wilhelmův starší bratr.
Roku 1925 se Wilhelm Gutwillinger začal učit
ocelorytcem u firmy Franz Bibus a syn v Moravské Třebové, po vyučení nastoupil na státní odbornou školu do Jablonce nad Nisou a po
maturitě na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou absolvoval s výborným prospěchem.
Byl především medailér, diplomovou práci dělal
v roce 1936 u prof. Otakara Španiela. Ve sbírkách
německých (a snad i jiných) muzeí jsou však
uchovávány také jeho bronzové busty. V Saské
státní a univerzitní knihovné v Drážďanech by
Budova moravskotřebovského nádraží, bydliště rodiny Gutwillingerovy
Foto archiv muzea
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Nejlepší guláš? Ten umějí v Moravské Třebové!

V klání učitelů odborných škol ukázal moravskotřebovský tým jak se vaří nejlepší guláš Foto: archív

Tým z Integrované střední školy Moravská Třebová zvítězil 8. 9. 2012 v mezinárodní konkurenci na soutěži o nejlepší kotlíkový guláš v České republice.
Na soutěž však nevyrazili žáci, ale pedagogové,
kteří změřili síly s čtrnácti dalšími týmy z ČR,
Slovenska a Rakouska. Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš se konala již po osmé a tým ISŠ letos zkompletoval pomyslné medaile a k třetímu
a druhému místu z minulých mistrovství přidal
letošní suverénní vítězství. Soutěž se konala
v rámci ZUBRFESTu v Přerově. Bohatého doprovodného programu a vůně gulášů si užívalo
na sedm tisíc diváků. „Dnešní den se opravdu
povedl, krásné počasí jen podporovalo skvě-

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
16. ročník Týdne knihoven, 1. 10.-7. 10. 2012
Motto: Čti, žij zdravě
1. 10. Velké říjnové společné čtení
9:00-17:00 hod., společné čtení, dospělé oddělení.
Národy světa píší Bibli – Opisování Bible, organizováno za podpory Velvyslanectví Státu Izrael.
Kdo čte, ten se nenudí – Čte celá třída
Zahájení soutěží pro děti na školní rok
2011/2012.
Znám svůj kraj – Vyhodnocení etapové soutěže
pro děti, dětské oddělení 15:30 hod.
Jiří Mára – Japonsko, cestopisná přednáška
o Zemi vycházejícího slunce, začátek v 17:30
hod. ve společenském sále Sociálních služeb
města Svitavská ul.
2. 10. Odpoledne s babičkou – Předčítání, zpívání, hry a jiná zábava. Začátek v 15:00 hod.
v dětském oddělení.
3. 10. Tvořivá středa
Začátek už od 14:00 hod. v dětském oddělení
městské knihovny.
4. 10. Panování dynastie Ptolemaiovců
Přednáška Ing. Luďka Wellnera přiblíží jednu
epochu dějin starověkého Egypta, průřez obdobím mezi Alexandrem Velikým a Kleopatrou.
Přednáška je doplněna promítáním dochovaných
portrétů jednotlivých vládců, schématy jejich rodokmenů, mapkami, plány významných bitev,
fotografiemi staveb budovaných ptolemaiovskými faraóny a dalšími dobovými zajímavostmi.
Ing. Luděk Wellner je autorem knih Ptolemaiovci a Poslední z faraonovy družiny. Přednáška
proběhne ve společenském sále Sociálních služeb města (Svitavská ulice) od 17:30 hod.
5. 10. Lampiónový průvod
Lampiónový průvod pro děti, soutěž o nejhezčí
pohádkový kostým! Sraz u městského muzea
v 18:00 hod. Na programu spolupracují: Kulturní služby města M. Třebová, ochotnický souboru
J. K. Tyla, žáci a učitelé ZUŠ a členové Klubu
českých turistů. Ukončení v městské knihovně,
večerní půjčování!!
Po celý týden: registrace na rok 2012
zdarma, vědomostní a výtvarné soutěže pro
děti, výprodej knih, půjčování čtečky e- knih,
výstava knih o zdravém životním stylu.
–––––––––––––––––––––––––––
1.-31. 10. 2012
Říjen – Měsíc české a slovenské vzájemnosti
Výstava slovenské krásné literatury v originále i v překladech, doplněno naučnou literaturou
o Slovensku (obrazové publikace, průvodce,
mapy). Přístupno v půjčovní době MěK.

16.10. 2012 – Zelené potraviny pro zdraví
Zdravotní přednáška o významu zelených potravin, lektorka Jana Mayerová a Renáta Blandová. Možnost měření antioxydantů v těle za
poplatek, děti a důchodci se slevou. Začátek je
v 17.00 hod. ve studovně MěK.
23. 10. 2012 – Pojďte s námi do světa
Zdokonalte si s knihovně svou schopnost domluvit se ve světovém jazyku. Konverzace probíhá v angličtině, němčině, ruštině. Začátek je
v 17:00 hod. v městské knihovně.
Kurz paličkování
Městská knihovna nabízí kurzy paličkování. Pokud vás naše informace zaujala, přihlaste se do
31. 10. 2012 v městské knihovně. Další informace podle počtu přihlášených.
27. 10.-3. 11. 2012
Komiksy v městské knihovně
Výstava komikové literatury pro děti i dospělé
z knižního fondu městské knihovny. Přístupno
v půjčovní době knihovny. Pořádáno u příležitosti 7. ročníku mezinárodního festivalu KomiksFEST v Praze!
Knihovna dětem
1. 10.-30. 11. 2012 Slovenský október
Vědomostní soutěž z historie, kulturních i přírodních zajímavostí Slovenska pro děti. Soutěž je dvoukolová, otázky budou k dispozici
v knihovně nebo na dětském webu (www.mkmt.
cz). Nejlepší soutěžící odměníme!
Tvořivé středy pro děti
3. 10. 2012 – Lampion
10. 10. 2012 – Věneček z listí
17. 10. 2012 – Podzimní drak
24. 10. 2012 – Chobotnice
31. 10. 2012 – Ježek z brambor
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení,
dne 3. 10. výjimečně začátek ve 14:00 hod.
Šikovné děti mezi námi
8. 10. 2012 Hrajeme karetní hry
Výuku karetních her (autobus, prší, válka, aj.)
vede Nikola Stejskalová. Začátek v 15:00 hod.
v dětském oddělení.
15. 10. 2012 Ptáček
Výtvarná dílna s Nikolou Stejskalovou, začátek
v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Odpoledne s babičkou
2., 9., 16., 23., 30. 10. 2012 – čtení, recitace,
zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy
v 15:00 hod.
Vyhodnocení soutěže Znáš svůj kraj
V lednu tohoto roku vyhlásila městská knihovna vědomostní soutěž pro žáky základních škol,
speciální školy a víceletého gymnázia s názvem

lou atmosféru. Z vítězství máme velkou radost,
snad na nás budou pyšní i naši žáci,“ komentovala členka vítězného týmu Renata Částková.
Krom chalupářského guláše, do kterého se pustil
moravskotřebovský tým, mohli porotci i diváci ochutnat i guláše jehněčí, zvěřinové, koňské
a další. A kdo by chtěl ochutnat, jak vaří „zlatí“
pedagogové spolu s žáky, může si zajít do školní restaurace Junior ve Svitavách. Nejen denní
menu je k nalezení na stránce http://issmt.cz/junior/.				
(zr)

Hledáme nové mažoretky
Mažoretky Arnika Moravská Třebová
hledají nová děvčata do svého kolektivu. Pokud se chceš naučit něco nového
a zažít spoustu zábavy, rádi Tě mezi sebou přivítáme. Schůzky jsou každý pátek
v 15:00 hod. v tělocvičně ZŠ ČSA (vchod
ze dvora). Pro bližší informace volejte na
tel. 725 562 015 nebo pište na e-mail: mazoretkyarnika@seznam.cz.
Znáš svůj kraj? Po dobu 6 měsíců připravovala
knihovna 5-10 otázek vztahujících se k Pardubickému kraji (z oblasti historie, kultury, umění, sportu, přírodních a turistických zajímavosti, obchodu a podnikání). Za správné odpovědi
získávali soutěžící body, které si zapisovali do
Průkazu cestovatele a skládali mapu Pardubického kraje. Soutěž byla ukončena 30. 6. 2012.
Vyhodnocení proběhlo 1. 10. 2012 u příležitosti
zahájení Týdne knihoven. Soutěže se zúčastnilo
celkem 86 dětí. Hodnoceny byly ve dvou kategoriích - 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ. Nejvíce soutěžících (61 žáků) bylo z 1. stupně. A kromě škol
ve městě se do soutěže zapojila také Základní
škola Linhartice. Knihovna odměnila za několikaměsíční snažení celkem 20 soutěžích. Na odměnách pro ně se podílel Pardubický kraj, město Moravská Třebová, Miltra, MTM tour. Všem
dárcům patří naše poděkování.
Přehled nejlepších soutěžících:
1. stupeň ZŠ
1. Hofman Vojtěch
2. Kleger Ondřej
3. Abrahamová Šárka
4. Pelíšková Michaela
5. Škrabalová Kristýna
6. Kadidlo Filip
7. Šípová Lenka
8. Pohanková Lenka
9. Pelíšková Nikola
10. Višňová Barbora

2. stupeň ZŠ
1. Sedláková Iva
2. Bártová Lenka
3. Jiroušová Aneta
4. Dolívková Tereza
5. Papežík Jakub
6. Tomášková Denisa
7. Fedrselová Petra
8. Selingerová Blanka
9. Sekaninová Alžběta
10. Přibylová Michaela

Vyhodnocení soutěže proběhne 1. 10. 2012
v 15:30 hod. v dětském oddělení MěK.
Rozkvetlá knihovna
Během letních měsíců vyhlásil Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP ) fotosoutěž
nazvanou Rozkvetlá knihovna. Porota složená
ze zástupců Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu květinářů a floristů ČR
a SKIP vybrala celkem 20 vítězných knihoven,
které získají zdarma předplatné časopisu Zahrada-Park-Krajina pro rok 2013. Mezi oceněnými je i Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Fotogalerie Rozkvetlá
knihovna je na http://www.skipcr.cz/obrazky/rozkvela-knihovna-galerie.

Pozvánky
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Klub českých turistů TJ Slovan Moravská Třebová
pořádá za podpory Městského úřadu v Mor. Třebové

v sobotu 27. října 2012
2. ročník podzimní turistické výletové akce

ZAVÍRÁNÍ
DŮLNÍCH STEZEK

Výlet je veden po Důlních stezkách na Hřebečovském hřebeni od parkoviště na Hřebči přes rozhlednu na Strážním
vrchu po hájenku nad Vískou v délce cca 9 km.
Je vhodný pro rodiče s dětmi i všechny milovníky přírody a zdravého pohybu. Na Strážním vrchu možnost opékat
buřty.
Pro děti bude připraven zábavný program.
Prezence
účastníků
od 9:00 do 10:00 hod.
na parkovišti na Hřebči. Přeprava na Hřebeč busem v 9:00 hod.
z autobus. nádraží a odvoz
z Vísky v době od 13:00 do
14:00 hod. zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé
z KČT a váš Hugo

Oblastní charita
informuje
Setkání seniorů se uskuteční 1. 10. 2012 v 10:00
hod. v refektáři frant. kláštera. Svoz seniorů
k návštěvě hřbitova proběhne 10. 10. 2012. Odjezd je naplánován na 14 hod. ze dvora Sociálních služeb na ul. Svitavské. Půjčovna zdravot.
a kompenz. pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské
44, M. Třebová. Kontakt: Dokoupilová, tel.739
002 744.
STD Ulita
Uživatelé STD Ulita v srpnu slavili úspěch v celostátní pěvecké a výtvarné soutěži Nad Oblaky.
Z téměř 140 přihlášených děl se mezi 20 nejlepšími umístili čtyři uživatelé STD Ulita.
Dobrovolnický program Kamarád
Do programu se nyní mají možnost zapojit noví dobrovolníci a děti. Informace na tel. č. 731 604 564, e-mailu:pastorace.lexmanova@mtrebova.charita.cz.
Veřejná sbírka
Sbírka k zajištění provozu služeb OCHMT
stále probíhá. Dobrovolným příspěvkem si
každý koupí anděla ručně vyráběného uživateli OCHMT. Nyní se každý z vás může stát
naším andělem. Přispět můžete také na č .ú.
107-2156390227/0100. Všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se podíleli, ze srdce děkujeme!
Charitní dny aneb „Pojďte dál“
Prezentační a kulturní akce OCHMT trvala
3 dny. První den byl věnován přátelům a patronům charity a všem, kdo spolupracují s OCHMT.

Druhý charitní den patřil školám a široké veřejnosti. Program nabízel prezentaci služeb
a workshopy v sociálně terapeutických dílnách.
Akce byla zakončena koncertem skupiny DPM
Hudební kanál band. Hosté si z akce Pojďte dál
odnesli spoustu zážitků i produktů vlastní tvorby v dílnách. Mše sv. byla poděkováním hostům

a pořadatelům. Posledním dnem charity se stala
vernisáž Duhový svět. Produkce pochází z STD
Ulita a uživatelé je tvořili metodou „enkaustiky“. Duhový svět našich uživatelů máte možnost
navštěvovat v budově muzea MT až do 19. 10.
2012. Další info a kontakty najdete na: www.
mtrebova.charita.cz. Tým pracovníků OCHMT

strana 14 / říjen 2012

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Sport

Hokejisté se představují před startem nového ročníku Atleti nadále zůstávají ve II. lize
S formátem soutěže jsme vás seznámili v minulém
MTZ. Inovovaný systém nabídne nejprve regionální
soupeře (Polička, Litomyšl, Lanškroun), teprve poté
budou vytvořeny skupiny podle výkonnosti. Zbývá
zmapovat poslední fázi přípravy jednotlivých družstev, přidat složení realizačních týmů a kádry, resp. na
koho a na co se mohou diváci těšit.
Na řadu přišla přípravná střetnutí. HC Slovan jich
sehrál ještě v září šest (Boskovice 2x, Uničov, Česká Třebová 2x, Hlinsko, všechny po uzávěrce MTZ).
Před zahájením krajské ligy bude Slovan pilovat svoji
formu ještě třikrát. Soutěž začíná 14. 10., třebovští budou hostit v Rehau aréně lanškrounské Orly.
HC Slovan - HC Minerva Boskovice 3 : 2 (1:2, 2:0,
0:0) Branky: Koláček, Peška, Polák
Realizační tým HC Slovan v 1. KLM tvoří:
Trenér: Mgr. Klacl Jan, Asistent: Faltus Jaroslav, Vedoucí mužstva: Koudelka Vladimír, Správce: Štěpánek Antonín.

„Zajisté největší změny zaznamenáváme v hráčském
kádru, mezi 22 hokejisty je šest nových tváří. Vrací se
např. i excelentní střelec Řehulka. Tvrzení doložme zatím sestavou z úvodního zápasu: Bureš – Holub, Urbášek, Parolek, Tregler, Koláček, Zeman, Muselík, Kobza, Faltus, Peška, Rajnoha, Maška, Stloukal, Fryč,
Doseděl, Polák. Kdo z nových hráčů však přesvědčí
v přípravě, kdo z juniorky doplní tým, to bude zřejmé
až později. Rozhodně však našim cílem je dopadnout
lépe než v loňské sezóně, kdy se nám nepodařilo postoupit do play-off,“ prozradil manažér Pavel Kršňák.
Do soutěží zapojuje HC Slovan i další družstva: dorost
(KLD), starší žáci (II. liga), mladší žáci, elévové, přípravky – starší a mladší.		
(mt)

Fotbalisté se jen těžce
zvedají

Osmým podnikem celoročního seriálu Cykloman
Haibike 2012 bylo tradičně Babí léto. V průběhu
své existence měnilo častokrát svou tvář i destinace
(Boršovský les, hřeben Hřebče, loňský krutý okruh
přes Peklo), letos organizátoři (N. Budig – M. Němčík) zvolili ještě náročnější variantu: dvakrát výjezd
na rozhlednu Pastýřku (516 m n. m.) a následný
sjezd do cíle. Po startu byla na úzké lesní cestě pořádná tlačenice. Nikomu ze startovního pole nechyběl elán dopadnout co nejlépe a vylepšit si průběžnou klasifikaci, vždyť konec se blíží. Na čele všichni
favorité domácí (Rotter, Orálek, Kadidlo, Doležel,
Pocsai, Němčík) i přespolní (Boštík, Škorpík, Šafař),
nikdo netušil, čím může překvapit bývalý olympionik Radovan Fořt. Převýšení závodní trasy dosáhlo
1 200 m. Málokdo ze startovního pole počítal, že dva
nenápadní, dosud neznámí bikeři, nasadí ve stoupání
na Pastýřku tempo, jemuž nebylo možné odolat. Řeč
je o Tomáši Gladišovi (Hranice) a Jakubovi Sedlářovi. Zasvěcencům jsou známí z celostátního seriálu
cyklomaratónů, do města prý přijeli otestovat, jaká
je konkurence jinde. Právě tito dva se po pátém kilometru odpoutali od ostatních a v polovině trati (25
km) při druhém výjezdu na 516 m vysokou kótu nad
městem již měli náskok pěti minut. Všichni ostatní
rychle pochopili, že jejich šance skončily. Nejlépe se držel loňský cykloman D. Orálek. Všichni se
v cíli shodli, že závod byl hodně krutý, třebaže bylo
možné zvolit i poloviční trasu (25 km). Přesto se ho
zúčastnilo v jednotlivých kategoriích 90 startujících,
které mj. přilákala atrakce, jíž bylo po vyhlášení výsledků losování kola Haibike mezi závodníky bez
ohledu na umístění. Šťastlivcem se stal Filip Smékal z Moravské Třebové, ve své juniorské kategorii
dojel sice až šestý (celkově 28), zato se stal majitelem sportovního kola Haibike. Celé sportovní odpoledne bylo vydařené: uskutečnil se další díl seriálu
pro děti a mládež Cyklománek, využito bylo vzpěračského centra v REHAU aréně ke vzpěračskému
klání v disciplíně Bench Press (o nejsilnějšího bikera
– vítězové získali putovní pohár a věcné ceny). Zdařilou tečkou byla závěrečná cyklotrialová exhibice
J. Mlejnka na jednokolce.
(mt)

Vstup do nového soutěžního ročníku byl vlažný, dokonce až nepovedený. Cílevědomá letní příprava
a předpokládané další doplňování kádru však zakládala reálnou možnost zlepšování. Zkouškou možností
bylo poslední podzimní kolo Čs. poháru proti soupeři z KP Vysokému Mýtu. Slovanisté měli jedinečnou
možnost postoupit do jarního krajského finále, ale
hlavně si posílit sebevědomí před dalšími boji o mistrovské body. Ani dalším místním družstvům se zatím
příliš nedaří, výjimkou jsou pouze starší žáci.
FC Choceň – SKP A-muži
0 : 2 (0:1)
Branky: Konečný, Staněk
Litomyšl – SKP A-muži
2 : 2 (1:1)
Branky: Konečný, Šatník R.
SKP A-muži – Dobříkov
1 : 1 (0:1)
Branky: Vančura M.
Vysoké Mýto – SKP A-muži
3 : 2 (2:1)
Branky: Vančura M., Polák R.
Průběžné pořadí:
13. místo 6 1 2 3
7:11
5 bodů
(mt)

Volejbalistky vytýčily
náročné cíle

VK Slovan zapojuje opět do soutěží v rámci republiky,
resp. regionu, řadu svých ženských týmů. Nejvýše bojují juniorky a kadetky (celostátní liga), nové adeptky
z řad mladších či starších žákyň získávají zkušenosti
v krajské lize. Začátek KP II. třídy se výjimečně skvěle zdařil ženám. Po čtyřech kolech zůstávají bez ztráty
bodů a včele pořadí v tabulce.
VK Litomyšl A - VK M. Třebová 2:3(-1521,23,-19,11) a 0:3 (-20,- 16, -22)
VK M. Třebová - Vysoké Mýto 3:0 (23, 23, 24) a 3:1
(21, 26, –18, 18)
Pořadí: 1. Moravská Třebová (11) – 4 4 0 0 12:3
356:313, 2. Letovice (7), 3. Vysoké Mýto (6), 4. Lanškroun C (5), 5. Žamberk (4), 6. Litomyšl (2), 7. Svitavy B (1), 8. Žichlínek (0)		
(mt)

Babí léto už není
vycházkovou projížďkou

Všestrannost je cesta k vítězství
Takovou filosofii zastává učitel na II. ZŠ Palackého
ul. Roman Cápal. Aby však myšlenka nezůstala pouhou proklamací, je nutné ji naplňovat. S dotyčným se
setkáváme pravidelně na fotbalovém hřišti jako trenérem přípravky. Nemůže pochopitelně chybět ani na
domácím školním atletickém hřišti. Od začátku roku
se se svými svěřenci „prokousal“ přes jednotlivá postupová kola znovu do republikového finále Odznaku
všestrannosti Olympijských vítězů, které se uskutečnilo na pražském Strahově. Sám hodnotí využívaný projekt jako velmi praktický, neboť vede k všestrannému
rozvoji schopností dětí a mládeže. Mladí sportovci

mají možnost setkat se osobně se svými vzory, a tak se
prohlubuje jejich snaha se neustále zlepšovat. Např. do
školy zavítal hokejista Vladimír Martinec a při krajském kole nechyběla trojskokanka Šárka Kašpárková.
Na škole projekt OVOV zdomácněl, do plnění podmínek jsou zapojeni žáci 1.-9. tříd. Odpovědná příprava přináší úspěchy. Školní tým byl letos už podruhé
v republikovém finále. R. Cápal sdělil před závodem
regionálním médiím: „chceme si finále užít a být mezi
desítkou nejlepších.“ V individuálním hodnocení je
pak dle skromného kouče cílem dovézt aspoň čtyři
diamantové odznaky.		
(rh, mt)

Závěrečné kolo letošní II. ligy atletů (skupina C) přivítalo osmičku týmů na jihlavském stadionu. Mezi nimi
nechyběli ani moravskotřebovští sportovci: Roháček David (100 m, dálka), Dvořák Radek (200 m, výška, dálka), Janků Jiří (200 m, 400 m), Strouhal Luděk (400 m),
Matuška Jaroslav (800 m, 1500 m), Berka Jakub (5 000
m), Havlík Michael (110 m př., 400 m př.), Sekanina Tomáš (110 m př., 400 m př.), Částka Lukáš (400 m př.),
Čermák Jan (400 m př., trojskok), Pavliš Radek (koule,
disk). Zejména „děravá“ sestava týmu (pouhých 11 členů) byla příčinou, že AK M. Třebová skončil tentokráte na posledním místě (60 bodů). Tomu nepomohla ani
maximální snaha zúčastněných, kteří znásobovali svůj
start v disciplínách pro ně neobvyklých. Minimální bodový zisk předurčil tým v celkovém pořadí až na 7. místo
(celkově 252 bodů), tudíž k prolínací soutěži o setrvání
v soutěži. Ta se uskutečnila 16. září 2012 v Písku za účasti
9 týmů. Moravskotřebovští svou účast nikterak nepodcenili, dvaadvacet atletů tak statečně bojovalo o každý bodík. V dresu AK MT se zúčastnili: Roháček D., Vacek M.,
Dvořák R., Žouželka R., Tkáč M., Havlík M., Nárovec J.,
Strouhal L., Částka L., Sekanina T., Potyš R., Janků J.,
Matuška J., Schramm D., Berka M., Berka J., Čermák J.,
Plocr T., Kostka M., Peřina M., Pavliš R., Tichý J. Z nich
byli dle bodového zisku nejúspěšnější: 1. Havlík M. (29)
– ten se stal vůbec nejlepším závodníkem prolínací části,
11. Dvořák R. (18,5), 21. Nárovec J. (15), 26. Sekanina T.
(12), 39. Strouhal L. (9), 44. Matuška J. (9), 56. Čermák
J. (7), 61. Peřina M. (6), 63. Schramm D. (6), 64. Kostka
M. (6), 66. Roháček D. (5,5), 71. Janků J. (5), 72. Plocr T.
(5), 78. Vacek M. (4), 84. Berka M. (3).
Resumé:
Před rokem to byla velká sláva – M. Třebová se historicky poprvé probojovala do II. atletické ligy. Znalci odhadovali, že účast v ní může být relativně snazší záležitostí
než KP, přesto to bylo až do poslední chvíle na vážkách.
Nakonec se to atletům podařilo – 2. místo v prolínací soutěži jim zaručilo i pro rok 2013 druholigovou příslušnost!
I proto mohly Moravskotřebovské víceboje na konci září
(29. 9.) probíhat v poklidné atmosféře.
(mt)

Říjnová sportovní pozvánka
Volejbal
Ženy (krajský přebor)
6. 10., 10:00 a 13:00 hod. VK M. Třebová - TJ Vamberk A
Kadetky (liga, skupina C)
13. 10., 10:00 a 14:00 hod. M. Třebová - Nový Jičín B
Fotbal
6. 10.
10:00 dorost – Proseč
16:00 Linhartice B – M. Třebová C
7. 10.
16:00 A-muži – Přelouč
13. 10.
9:30 žáci st., ml. – Třemošnice
16:00 B-muži – Morašice
14. 10. 10:00 M. Třebová C – Hradec n /Sv.
20. 10 10:00 dorost – FK Pardubice C
15:30 Kunčina – B-muži
21. 10. 15:30 A-muži – Živanice
27. 10.
9:30 žáci st., ml. – Dolní Újezd
14:30 B-muži – Polička B
28. 10. 10:00 M. Třebová C – Bystré
Cyklistika
13. 10. Silniční časovka jednotlivců (9. závod celoročního seriálu Cykloman Haibike 2012)
Pořadatelé: Rotter Michal – Mikšánek Dušan
Prezence: 12:30-13:30 hodin
Trasa: Linhartice-M. Trnávka-Chornice a zpět (22 km)
27. 10. Závod do vrchu (10. závod seriálu Cykloman
Haibike 2012)
Časovka na dvě kola do strmého vrchu pro horská kola,
netradiční závod na 200 metrové trati s převýšením 48
metrů, Moravská Třebová, sjezdovka proti čerpací stanici ÖMV.
Pořadatel: František Pustina, tel. 603 917 754; prezence v den závodu od 13:00 hodin na místě.
Hokej
14. 10. 17:00 HC Slovan – HC Orli Lanškroun
21. 10. 17:00 HC Slovan – HC Polička
31. 10. 18:30 HC Slovan – HC Litomyšl
(mt)

Sport

Vzpomínka na fotbalistu

Ve věku 66 let zemřel bývalý výborný fotbalista Slovanu Moravská Třebová v 60.–70.
letech 20. století Jan Růžička. Pro většinu
svých souputníků byl symbolem pracovitosti
v zaměstnání i na hřišti, pro ty mladší vzorem
hodným následování. Čest jeho památce!

Tenisté znovu za zelenými stoly
V říjnu začíná stolním tenistům nový soutěžní ročník. Jeden z nejstarších sportovních oddílů ve městě znovu zapojil do mistrovských soutěží 6 týmů. Téměř všichni ze
40 členské základny tak mají odpovědnost za své výkony.
Obecné informace doplnil před zahájením mistrovských
soutěží samotný předseda oddílu J. Maděra, jemuž jsme
adresovali relevantní otázky. Odpovědi nabízíme i vám:
S jakými cíli vstupují jednotlivé týmy do nového ročníku?
Jako již tradičně vstupuje A mužstvo do nového ročníku
s jasným cílem, a to zachovat členství v divizní soutěži i pro nadcházející rok. Pokusí se o to v nezměněném
složení: Jaroslav Maděra, Jakub Ertl, Milan Mrva, Patrik
Zítka a Miloš Kalandra. B mužstvo posíleno o staronovou naději moravskotřebovského stolního tenisu Jaroslava Smetanu zahájí novou sezónu s cílem účasti v play-off
o postup do divizní soutěže. Mužstvo bude k zápasům
nastupovat v sestavě: Edward Palatka, Miroslav Muselík,
Tomáš Riemer, Lubomír Durák, Jiří Skácelík a již zmíněný Jaroslav Smetana. Mužstva, která budou nastupovat v okresních soutěžích mají za cíl vychovávat mladé
hráče. Nejmladší členové oddílu zde budou nastupovat s ostřílenými matadory a budou tak získávat cenné
zkušenosti. C mužstvo, které v minulém ročníku spadlo
z krajské soutěže do okresního přeboru, se pokusí vybojovat zpět ztracené pozice. Družstvo dorostenců nastoupí v krajské soutěži v sestavě Viktor Fafílek, Němeček
Daniel, Šejnoha Martin, Valach Josef, Tesolin Leonardo. Ambiciózní mužstvo, které by mohlo hrát o nejvyšší
příčky. Problémem však u některých je slabá tréninková
morálka a bez toho se špičkové výkony podávat nedají.
Oddíl také spolupracuje s DDM, kde se podílí na výchově nových adeptů stolního tenisu a někteří se již zapojili
do činnosti oddílu, např. Otto Chladil a Vojtěch Mlynář.
K jakým personálním přesunům došlo v sestavách?
(Resp. na koho sázíte?)
Protože se vloni všem dařilo, k žádným přesunům v sestavách nedošlo. Všichni příznivci stolního tenisu v Moravské Třebové očekávají zlepšení výkonnosti mladých
hráčů, kteří budou nastupovat v B mužstvu. Jedná se zejména o Jaroslava Smetanu, Davida Küra, Tomáše Riemera a Jiřího Skácelíka.
V M-T stolním tenisu je řada adeptů vyšších soutěží.
Kdo z talentů zamířil jinam?
Po skončení minulé sezóny přestoupil z našeho oddílu
Ricardo Tesolin do ambiciózního oddílu TJ Sokol Hradec
Králové. Mladý Ricardo zde tvrdě pracuje pod vedením
nejlepších trenérů působících na území České republiky.
Současně mu však náš oddíl umožnil navštěvovat tréninky zde v Moravské Třebové. Lze tak očekávat, že o něm
brzy uslyšíme. Rozlosování na www.stpk.cz.
Vlastní nápady (zajímavosti)
V letních měsících bylo zlepšeno zázemí herny stolního
tenisu. Došlo k celkové plynofikaci herny, staré již nefunkční elektrické topení tak bylo nahrazeno plynovým
topením. Naši hráči tak již nebudou muset „klepat kosu“
v zápasech hrajících se v zimních měsících. Rovněž došlo
ke změně správce našich webových stránek. Toho se ujala
Eva Němečková, která vytvořila stránky úplně nové. Budeme rádi, když se na ně obyvatelé města podívají a pozdraví naše hráče v nové sekci Vzkazy. Adresa našich stránek je www.pinecmt.estranky.cz. Současně plánuje vedení
oddílu udělat v podzimních měsících nábor nových hráčů.
Spolu s Jakubem Etylem, kolegou z A mužstva, jsme jako
každý rok absolvovali čtrnáct dní na Akademii stolního
tenisu ve Stráži pod Ralskem. Zde jsme se seznámili s novými trendy v trénování stolního tenisu. Rovněž jsme se
tam seznámili s bývalou reprezentantkou České republiky
Simonou Šlehobrovou, která poté v rámci přípravy na novou sezónu trénovala týden s našimi hráči.
(mt)
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Mezinárodní žákovský
fotbalový turnaj

V průběhu 90. let vzájemné výměnné zájezdy vyústily
v novém miléniu v mezinárodní turnaje partnerských
měst.V posledním měření sil v turnaji partnerských měst
O pohár starosty (2010) dominovali domácí starší žáci.
Také letos byli nejlepší, bez ohledu na skutečnost, že jejich největší rivalové z Vlaardingenu chyběli. V mladší
mládežnické kategorii se pak prosadili východní hosté
z partnerské Bánské Štiavnice. Ve změti hovorů bylo
možné rozlišit němčinu, slovenštinu, poctivou češtinu,
i tu všelijak ohýbanou přes jazyk. Ale to už patří k pravidelně se opakující interesantní záležitosti, jíž takový
turnaj je. Na zahájení nechyběly celebrity politického
a sportovního života města (starosta M. Izák, předseda
TJ Slovan P. Charvát, fotbalový šéf SKP Slovan M. Tylšar aj.). Poté už šlo do tuhého, půldenní dramatické boje
kdo z koho nadchly i řadu diváků. Ve dvou kategoriích
a formátech (MŽ - 2x 15 minut, polovina hřiště; SŽ - 2x
25 minut, celé hřiště) nebyla rozhodně nouze o dramatické chvilky a napětí. Kdo pociťoval výsledek na hřišti
za neúspěch, brzy zapomněl, neboť na všechny čekala
i dvoudenní zábava a rozptýlení na zámku při tradičním
středověkém festivalu Kejkle a kratochvíle.
Nejlepší střelec: Jančák Martin (M. Třebová)
Nejlepší hráč: Knycucu Yural (Staufenberg)
Nejlepší brankář: Schreiber Michal (M. Třebová) (mt)
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Tenisový turnaj
v Moravské Třebové
Na konci prázdnin, po skončení soutěží družstev, se
v M. Třebové uskutečnil nově také prestižní turnaj
jednotlivců registrovaných v ČTS. Mezi 32 účastníky
dvouher byla osmička domácích tenistů Crha Vlastimil, Crha Jiří, Kalous Erich, Křupka Radek, Riemer
Tomáš, Švichký František, Padrtka Jiří a Durák Lubomír. Jiří Crha se probojoval až do finále, v němž
skrečoval svůj boj Kamilu Kadlecovi ze Šumperka.
Se stejným tenistou se pak zúčastnil turnaje ve čtyřhře
(15 dvojic) a stali se vítězi.		
(mt)

Leopold König, Team
NetApp, SRN

dosáhl svého prvního letošního vítězství v evropských etapových závodech. Stalo se v závodě Kolem Británie, konkrétně v 6. tzv. královské etapě
(189,5 km), když přespurtoval Angličana Jonnathana Tiernen-Locka. Ten bude v roce 2013 jeho kolegou ve stáji NetApp. Smlouvu prodloužil i další
český reprezentant Jan Bárta. Nyní má za sebou
i start na MS v nizozemském Limburgu.
(mt)

Hokejový oddíl Slovan Moravská Třebová pořádá

KURZ BRUSLENÍ
Máte doma ratolesti s kladným vztahem ke sportu a k bruslení zvláště?
Hokejový klub pořádá kurz bruslení. Kurz bude probíhat každý víkend
od října do prosince a je určen dětem od 4 do 6 let. Místo a čas konání:
Zimní stadion v Moravské Třebové vždy od 15:00 na ledě.
KURZOVNÉ ČINÍ 300,- Kč.
Přihlášky je možno odevzdat na zimním stadionu. Počet dětí v kurzu je
omezen. Potřebujete vlastní brusle, rukavice, přilbu. (Po domluvě je možné brusle
a přilbu zapůjčit ).
1
neděle, 14. 10 .2012
Zahájení kurzu bruslení
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

neděle, 21. 10 .2012
neděle, 28. 10 .2012
neděle, 04. 11 .2012
neděle, 11. 11 .2012
neděle, 18. 11 .2012
neděle, 25. 11 .2012
neděle, 02. 12 .2012
neděle, 09. 12 .2012
neděle, 16. 12 .2012
neděle, 23. 12 .2012

Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Kurz základů bruslení.
Hry na ledě.

BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ: 1

neděle, 06. 01 .2013
neděle, 13. 01 .2013
neděle, 20. 01 .2013
neděle, 27. 01 .2013
neděle, 03. 02 .2013
neděle, 10. 02 .2013

Zahájení kurzu hokejového bruslení .
Kurz hokejového bruslení.
Kurz hokejového bruslení.
Kurz hokejového bruslení.
Kurz hokejového bruslení.
Kurz hokejového bruslení.

Miloš Černý tel. 603 945 529
Jiří Kavan tel. 775 595 000
Petra Švichká tel. 731 488 681

2
3
4
5
6

Přihláška do kurzu bruslení
Jméno Příjmení
Datum narození
Adresa bydliště

Telefon
Škola

Podpis rodičů
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Mistrovství ČR travních lyžařů – medajlové žně pro Slovan MT
Sportovní areál KLÍNEK V PŘEDKLÁŠTEŘÍ hostil (8.-9. 9.) letošní MČR v lyžování na trávě. Na
kvalitně připravené a technicky náročné trati, kde
se v letošní sezóně konal závod Světového poháru, se představila nejen kompletní domácí špička,
ale také závodníci ze Slovenska a Japonska. O sady
medailí se bojovalo ve třech tradičních disciplinách
(slalom, obří slalom, super-G). Sobota byla zahájena obřím slalomem a odpoledne nastoupili závodníci na start superobřího slalomu. K vidění byly
opět špičkové sportovní výkony našich nejlepších
travařů a dokonce počasí přálo pořadatelům i závodníkům a nenarušilo nabitý program úvodního
dne.
TJ Slovan M. T. měla svá želízka v ohni hned v pěti
kategoriích. Mezi muži se na start postavil čerstvý
vítěz Českého poháru Lukáš Kolouch a v úvodním
obřím slalomu prokázal skvělou formu a vybojoval
stříbrnou medaili za vítězným Štěpánkem z Brna.
Velmi pěkné výkony mohli diváci sledovat v kvalitně obsazených žákovských kategoriích. Za Slovan
nastoupil starší žák Václav Mačát. Vedlo se mu také
skvěle. V obřím slalomu se mu podařilo vybojovat
stříbrnou medaili za vítězným Bartákem z Českých
Petrovic a v odpoledním super-G si i přes defekt na
lyži dojel pro bronz. Od nejmladších lyžařů Slovanu jsme medaile nečekali, ale jejich bojovné výkony překvapily všechny zúčastněné. Předžačka Nicole Vacková hned v prvním startu utrhla bronz. Jan
Kašický si dokonce dojel pro stříbro a Adam Weinlich již mezi mladšími žáky bral také cenný kov za
třetí místo. Výborně si vedli i další lyžaři Slovanu.

Program činnosti Klubu
českých turistů

6. 10. Cykloturistický výlet do Biskupic na Biskupické kaléšek v délce cca 50 km. Sraz zájemců
v 10:00 hod. u autobus. nádraží. Vede P. Harašta.
10. 10. Schůze odboru turistiky od 19:00 hod.
v klubovně odboru. Na programu bude upřesnění
plánu akcí na listopad a příprava rámcového programu činnosti na rok 2013.
14. 10. Pěší výlet K Rešovským vodopádům
a na hrad Sovinec. Odjezd přihlášených zájemců v 8:00 hod. od autobus. nádraží osobními auty.
Z důvodů omezené kapacity přepravy je nezbytné
přihlášení nejpozději na schůzi 10. října. V případě
dostatečného zájmu (i z řad veřejnosti) bude zabezpečena doprava autobusem. Délka trasy do 15 km.
Vede J. Schneeweiss.
26. 10. Přátelské posezení v klubovně od 18:00
hod. s možností promítání obrázků z turistických
akcí v roce 2012.
27. 10. Pěší výletová akce Zavírání Důlních stezek po cestách na Hřebečovském hřebeni k rozhledně na Strážním vrchu. Akce je vhodná pro
rodiče s dětmi. Možnost opékání vlastních buřtů.
Prezence účastníků na parkovišti na Hřebči od 9:00
do 10:00 hod. Přeprava zájemců autobusem z autobus. nádraží v 9:00 hod., odvoz zpět v době od
13:00 do 14:00 hod. od hájenky nad Vískou. Přeprava autobusem zdarma.
V měsíci říjnu budou v případě příznivého počasí každou středu uskutečňované vyjížďky na kole
do blízkého okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00
hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na
měsíční schůzce nebo internet. stránce odboru
www. kctmt.webnode.cz.

Předžákyně Šárka Abrahamová – 4. místo, Karolína
Škrabalová – 5. místo, stejně jako předžák Marek
Netolický. Odpolední superobří slalom potvrdil, že
ranní výsledky nebyly náhodné. Bronz si odvezla
Šárka Abrahamová, 4. byla Karolína Škrabalová
a 5. místo patřilo Nicole Vackové. Výborně zajel
Marek Netolický, který skončil 4. jen s minimální

Travní lyžaři s medajlemi

Foto: archív

ztrátou na bronz. Adam Weinlich si dalším bezchybným výkonem zajistil druhou bronzovou medaili za
superobří slalom. Na nedělní dopoledne byl pro
účastníky Mistrovství ČR připraven závěrečný závod ve slalomu. Lyžaři Slovanu se opět neztratili.
Václav Mačát byl podruhé na stříbrném stupínku za
svým rivalem Bartákem. Lukáš Kolouch jel bez problémů a dojel si pro svoje druhé stříbro na letošním
šampionátu. Naši nejmenší pokračovali v parádním
představení. Hned dvojnásobné zastoupení na pódiu
jsme měli v kategorii předžaček. Ze stříbrné pozice
se radovala Šárka Abrahamová a na bronzový stupínek vystoupila Nicole Vacková. Dvojici medailistek
doplnila velmi dobrým výkonem 4. Karolína Škrabalová. Mezi předžáky se znovu prosadil Jan Kašický a druhým místem doplnil svoji sbírku medailí.
Kvalitními výkony se prezentoval také pátý Marek
Netolický. S nepříliš populární čtvrtou příčkou se
musel ve slalomu mladších žáků spokojit dvojnásobný medailista Adam Weinlich. Z možných pětačtyřiceti medailí se travařům TJ Slovan M. T. podařilo získat hned třináct cenných kovů, což je skvělý
výsledek. Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Tenisová bilance 2012
Tenis byl vždycky spíš na okraji sportovního spektra
ve městě, většina hráčů ho brala jako vhodnou relaxaci nebo kompenzaci jiných, hlavně zimních sportů. V posledních letech se ale situace výrazně lepší.
Počet aktivních členů klubu se téměř zdvojnásobil
(zejména v kategorii dětí a mládeže) a tito hráči se
chtějí zlepšovat a měřit své síly s ostatními kluby,
což se nám daří realizovat. V letošní sezóně reprezentovalo klub 6 družstev v různých soutěžích
a kategoriích. Sice s různorodými výsledky, přesto
můžeme sezónu hodnotit jako úspěšnou. Nejlepšího
výsledku dosáhl nejostřílenější tým A družstvo dospělých, které po dlouhých letech bojů v Pardubické
krajské soutěži 1. třídy postoupilo do Pardubického
přeboru, a to s neuvěřitelným skóre 55:8 (vítězné zápasy:prohry)! Novinkou bylo sestavení B družstva
dospělých, ve kterém získávali první soutěžní zkušenosti zejména mladí hráči a hráčky a ani ti se neztratili, ve Východočeské soutěži 2. třídy vybojovali
pěkné 4. místo. Družstvo seniorů si letos po delší
pauze zahrálo vyšší soutěž – Východočeský přebor
a přes počáteční obavy z „výprasků“ vedlo většinou
vyrovnané boje s ostřílenými týmy poloprofesionálů
a skončilo 7. (pozn. týmové soutěže seniorů se z celé
České republiky hrají pouze v Pardubickém a Královehradeckém regionu!) Dále klub obsadil krajské
soutěže ve třech dětských kategoriích (minitenis,
babytenis a mladší žáci), kde děti sice úporně bojovaly, přesto obsadily ve svých skupinách posled-

Volejbal

nábor dívek 1.–5. tříd

Tréninky: 2x týdně – každé pondělí v 16:00–17:30 v tělocvičně na
gymnáziu, druhý trénink bude
upřesněn dle rozvrhu tělocvičen
Rodiče mohou přivést děti vždy
na pondělní trénink v 16:00 na
gymnázium.
S sebou: sportovní oblečení, sálovou obuv, pití.
Trenéři: Marie Adamová, tel. 775 939 367
Richard Adam, tel. 724 253 989

ní místa. V těchto výsledcích se projevuje vysoká
konkurence v individuálním sportu, ale také fakt, že
spousta dětí i rodičů v našem městě považuje tenis
za jednu z dalších aktivit, kterou vyplní dětem volné
odpoledne. Přes prozatímní herní neúspěchy se nám
ale úspěšně daří vytvářet širokou hráčskou základnu, která určitě bude postupně vyspívat a zlepšovat
se. Mluvíme-li o soutěžích, nesmíme zapomenout
na celosezónní týmovou záležitost – Městskou ligu.
Letos se jí účastnilo 14 týmů z města a okolí, hrálo se
v průměru 6 zápasů týdně a celkovým vítězem se stal
tým OR c.z. A tím výčet aktivit klubu nekončí! Na
místních dvorcích bylo sehráno utkání 2. ligy, o volných, nesoutěžních víkendech byly organizovány
turnaje jednotlivců i dvojic, v průběhu léta proběhla tři týdenní soustředění mládeže a vyvrcholením
sezóny bylo uskutečnění celostátního turnaje mužů.
Turnaje se zúčastnilo 35 hráčů (nejlepší z první dvacítky celostátního žebříčku!) a moravskotřebovský
reprezentant, Jiří Crha, se probojoval až do finále!
Sezóna 2012 byla tedy velmi bohatá, můžeme říci, že
i úspěšná. Tenis se ve Třebové nikdy nestane fenoménem, jakými jsou hokej a fotbal, ale snad jsme na
dobré cestě k jeho popularizaci, rozšíření i sportovnímu prosazení.
Iva Kodešová, členka výboru TK
Školní sportovní klub při Gymnáziu Moravská Třebová pořádá

BURZU
zimních sportovních potřeb
a zimního sportovního oblečení

ve dnech

19.-20. října 2012
19. 10.

15:00-20:00

PRODEJ: Pátek 19. 10.
Sobota 20. 10.

PŘÍJEM: Pátek

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

VYÚČTOVÁNÍ
SOBOTA 20. 10. 14:00-17:00
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