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Naše město navštíví už druhý
prezident v novodobých dějinách
České republiky
Hlava státu zvolená do úřadu v době po roce 1989 by už podruhé měla navštívit Moravskou Třebovou. Po Václavu Klausovi tak město v nejbližších dnech přivítá úřadujícího
českého prezidenta. Termín jeho návštěvy je stanoven na pátek 13. září 2013. „Přesný
program pobytu zatím není znám, ale já upřímně doufám, že se podaří domluvit návštěva
pana prezidenta na moravskotřebovské radnici,“ poznamenal koncem srpna starosta města Miloš Izák. Podle srpnových informací by se měla prezidentská delegace v první řadě
seznámit s prostorami Vojenské střední školy ministerstva obrany.
Václav Klaus byl na návštěvě Moravské Třebové v prosinci 2005 v rámci návštěvy Pardubického kraje a také v červnu 2007 u příležitosti oslav 750. výročí první oficiální zmínky
o existenci města Moravská Třebová.				
(daz)

Miloš Zeman, prezident České republiky

Září začne promítáním v novém rozměru a prezentací škol
Školy a obejmutí náměstí čekaly na babí léto
Na červen plánovaná akce pro veřejnost, při níž
své dovednosti představí žáci moravskotřebovských středních škol, byla v původním termínu
odvolána. Laskavé léto snad umožní její odložené
konání v náhradním datu. Prezentace gymnázia,
Integrované střední školy Moravská Třebová a Vojenské střední školy ministerstva obrany nazvaná
Školy pro město spojená s druhým obejmutím náměstí je připravena na čtvrtek 5. září 2013 opět na

náměstí TGM. Podrobnosti naleznete na vkladném
listě uprostřed vydání.
Kino promítá od úterý 3. září 2013 digitálně
Slavnostní otevření digitalizovaného kina se uskuteční v úterý 3. září 2013 v 19 hodin ve dvoraně
muzea za přítomnosti režiséra Zdeňka Trošky.
Po jeho talk show Veselé příhody z natáčení bude
ve 21 hodin promítán Troškův film Babovřesky. Na
oficiální večer jsou pozvány také významné osob-

Třebovské děti i jejich rodiče si v sobotu 24. srpna naposledy vychutnaly hraní na dvorečcích v centru. Skončil
první ročník akce Otevřená náruč - Na dvorečku ve městě, těšíme se na příští rok! Foto: Dagmar Zouharová

nosti veřejného života, v první řadě senátor
Radko Martínek a hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.
Zahájení digitálního promítání znamená největší
změnu v kině Moravská
Třebová za posledních
20 let. Jedná se o přechod z klasického filRežisér Zdeněk Troška mového pásu 35 mm na
digitální způsob promítání, který je řešen datovým
tokem. Pořídit jsme museli velmi výkonný datový
projektor, kinoserver, který umí odkódovat distribuované filmy, počítač na ovládání celé projekce a klimatizaci promítací kabiny. Náklady na digitalizaci
kina se vyšplhaly na téměř 2,6 milionů korun. Tuto
částku v plné výši poskytlo město Moravská Třebová. Diváci se mohou těšit nejen na lepší barevné
zobrazení a zvuk u filmů, ale především na aktuální programovou nabídku. Dříve se v Moravské Třebové promítaly novinky nejdříve za dva měsíce po
českých premiérách. Nyní, tím že jsou snímky kopírovány digitálně, se i v Moravské Třebové můžeme dívat na absolutní novinky v den jejich českých
premiér ve velkých kinech. To však znamená i zvýšení ceny vstupného, protože cenu určují distribuční filmové společnosti. V případě premiéry je cena
nejvyšší, tzn. stejná jako ve všech digitálních kinech
v ČR. Filmy mohou být promítány v kvalitě 2D i 3D.
Brýle na 3D diváci obdrží před vstupem do kinosálu
a při odchodu je každý jednotlivě odevzdá obsluze.
Kromě změny technologie jsme změnili i systém
číslování sedadel tak, aby divák snáze našel své
místo.
Jarmila Dvořáková
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Zprávy z radnice

Vedoucí odborů městského úřadu se představují
V seriálu vizitek vedoucích odborů městského
úřadu pokračujeme představením vedoucího
odboru životního prostředí.

Ing. Pavel Báča

Vedoucí odboru životního prostředí, 50 let
Vzdělání:
1978–1982 Střední
průmyslová škola ve
Volyni, odbor dřevařství
1982–1986 Vysoká
škola lesnická a dřevařská ve Zvoleně, odbor technologie dřeva
Profesní historie:
Po ukončení studia na vysoké škole a po ab-

Spotřebitelský ombudsman

Na živnostenských úřadech byl nově zřízen institut
Spotřebitelského ombudsmana – není to nový úředník ani další úřad, je to označení pro systém, který za
pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech
a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům,
především seniorům, se domoci svých spotřebitelských
práv. Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích prodejních akcí, ale nejen na nich. Využití tohoto systému je
možné i u spotřebitelských smluv, které jsou uzavírány
např. s podomními a pouličními prodejci, elektronicky,
apod. Zejména na předváděcích akcích je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních praktik. Spotřebitelům
je nuceno ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc jedná o zboží
značně předražené. Spotřebitel se díky nově zavedenému systému může zdarma obrátit na některý ze živnostenských úřadů, kde s ním bude vyplněn jednoduchý
vstupní formulář, kterým založí případ, jenž bude dále
zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací, případně organizací, kterou si spotřebitel sám
zvolí. Tato organizace potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele, a to opět bezplatně. Systém současně
umožní případnou snazší kontrolu dotčeného prodejce orgány státu, a to buď samotnými živnostenskými
úřady nebo jinými dozorovými orgány (např. Česká
obchodní inspekce, finanční arbitr…). Spotřebitel se
může na nevládní neziskovou organizaci obrátit přímo
sám, živnostenské úřady mají k dispozici kontakty na
organizace, které se ochranou spotřebitele zabývají.
Spotřebitelé také mohou využít i publikovaných vzorů (dostupné na http://www.mpo.cz/dokument141090.
html). Informace rovněž najdete na www.mpo.cz v sekci Ochrana spotřebitele – Spotřebitelský ombudsman.
Všem spotřebitelům však doporučujeme se předváděcích prodejních akcí neúčastnit, ani nenakupovat u tzv.
podomních či pouličních prodejců. Nenakupujte zboží
pod jakýmkoliv časovým či finančním nátlakem.
Odbor Obecní živnostenský úřad

solvování roční základní vojenské služby jsem
zůstal pracovat 15 let v oboru u různých dřevařských firem, a to hlavně v oblasti výroby,
prodeje a nákupu řeziva a lepeného programu.
Pracoval jsem například jako mistr výroby, dispečer výroby, vedoucí provozu, výrobní ředitel,
ředitel závodu a obchodní zástupce. Od začátku
roku 2003 pracuji na Městské úřadě Moravská
Třebová.
Stručný popis práce:
Již 10 let vykonávám funkci vedoucího odboru životního prostředí, mám pod sebou šest zaměstnanců a v rámci státní správy zajišťujeme
agendy na ochranu životního prostředí. Jedná
se o agendu na ochranu vodního hospodářství
a o vodovodech a kanalizacích, agendu na ochranu ovzduší a odpadového hospodářství, agendu
ochrany přírody a krajiny, rybářství, rostlinolé-

kařské péči a ochrany zvířat proti týrání, agendu
lesního hospodářství, o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin a myslivosti a agendu
ochrany zemědělského půdního fondu. Kromě
zajišťování chodu odboru osobně vykonávám
agendu ochrany zemědělského půdního fondu
a zajišťuji za odbor souhrnné vyjádření k záměrům (investiční akce, územní plány obcí, proces
EIA, komplexní pozemkové úpravy apod.), které
mohou ovlivnit životní prostředí. V oblasti místní správy jsem tajemníkem povodňové komise. Odbor dále zabezpečuje činnost povodňové
komise a komise životního prostředí, zajišťuje
údržbu vzrostlých stromů a spolupracujem s vedením města a jeho orgány při řešení problémů
v rámci ochrany životního prostředí ve městě.
Stav, děti, zájmy koníčky:
Ženatý, 3 děti.

Pozvánka ke Kulatému stolu s mládeží
na téma NEZAMĚSTNANOST
V návaznosti na výsledky z VEŘEJNÉHO FÓRA
2013 proběhne v úterý 29.
října v dopoledních hodinách od 9:30 hod. do oběda moderovaná diskuse.
Projednávat se bude jedno
z nejbolavějších témat našeho města NEZAMĚSTNANOST. Problematika se dotýká především nezaměstnaných, studentů středních škol, maminek
na mateřské dovolené a těch, kterým hrozí ztráta zaměstnání. Kulatý stůl se bude konat pod záštitou Národní sítě zdravých měst a moderovat ji

bude Petr Panaš
z Litoměřic, který
již v našem městě
moderoval dětské
veřejné
fórum.
Akce se bude konat v prostorách
našeho muzea. Zapište si proto, prosím, do svých
kalendářů k datu 29. 10. 2013 hodinu 9:30–12:00
a určitě do muzea přijďte. Odnesete si užitečné informace a dovednosti. Podrobnější informace budou zveřejněny v říjnovém MTZ.
Ludmila Lišková, koordinátorka ZM a MA 21

Prodloužení lhůty k napojení na splaškovou
kanalizaci města Moravská Třebová
Informujeme vlastníky nemovitostí v Sušicích
(kromě č. p. 29, 111 a 117), v ul. Lanškrounské
a v ul. Anenské údolí, že lhůta pro připojení na
splaškovou kanalizaci se prodlužuje do 31. 10.
2013. Lhůtu prodlužujeme z důvodu, že celkový
projekt města Moravská Třebová Odkanalizování
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV nebyl dosud ukončen.
Připomínáme postup:
Pro technickou pomoc při napojování se lze obrátit na zástupce provozovatele (VHOS, a.s., Martin
Šibor, tel. č. 602 113 642, v pracovní dny mezi
7-14 hod.), rovněž s ním je nutno dohodnout následnou fyzickou kontrolu napojení do revizní
šachtičky (nejlépe 2-3 dny předem) a odevzdání
vyplněné Žádosti o zřízení kanalizační přípojky.
Vlastní vypouštění splaškových vod je možné až
po uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod, kterou je nutno uzavřít s provozovatelem veřejné kanalizace: VHOS, a.s., zákaz-

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrová řízení na pozici

ÚŘEDNÍK ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
- na www.moravskatrebova.cz, na úřední desce městského úřadu,
- na občanském informačním centru městského úřadu,
- u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461353027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.
Nástup od 1. ledna 2014, případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech náležitostí a příloh je 20. září 2013.

nické centrum - Alena Hrubá - tel. č. 461 357 156.
Správný postup pro připojení na kanalizaci:
1. Vyplnit a odevzdat Žádost o zřízení kanalizační
přípojky na VHOS, a.s.
2. Dohodnout si telefonicky (v pracovní dny mezi
7-14 hod.) termín připojení se zástupcem provozovatele VHOS, a.s., Martinem Šiborem
3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem
VHOS, a.s.
4. Uzavřít Smlouvu o dodávce vody a odvádění
odpadních vod
5. Zahájit vypouštění splaškových vod

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 7.
2013 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 455 občanů ČR. Dle Odboru
azylové a migrační politiky MVČR je
v Moravské Třebové hlášeno 109 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 7. 2013
na trvalém pobytu 10 564 občanů. (zr)
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REHAU – nabídka
témat diplomových
a bakalářských prací
Společnost REHAU je předním světovým výrobcem dílů z polymerů pro automobilový průmysl,
stavebnictví i další průmyslová odvětví. Dlouhodobě a cíleně se mimo vývojových a výrobních aktivit zaměřujeme i na spolupráci s žáky a studenty,
resp. na sektor vzdělávání obecně. Naše aktivity
v tomto směru zahrnují nabídku exkurzí pro žáky
8. a 9. ročníků základních škol, komplexní podporu středního technického školství, i individuální dlouhodobé projekty ve spolupráci se studenty

vysokých škol. Pro nadcházející akademický rok
2013/2014 jsme pro studenty vysokých škol připravili nabídku témat diplomových a bakalářských
prací. Seznam jednotlivých témat včetně jejich základního představení i dalších rámcových informací je zájemcům k dispozici na stránkách www.
rehau.cz, v sekci Práce & kariéra. Další informace
k vypsaným tématům i ostatním možnostem spolupráce je možné získat zasláním dotazu na e-mailovou adresu: tomas.kroulik@rehau.com.

Program Dnů česko-německé kultury 2013
Město Moravská Třebová
Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko
Společnost pro česko-německé porozumění
a Kulturní služby města Moravská Třebová
Vás a Vaše přátele srdečně zvou na
DNY ČESKO–NĚMECKÉ
KULTURY 2013
10 let Partnerství mezi Moravskou Třebovou
a Staufenbergem
Od 13. 9. do 17. 9. 2013
13. září v 16 hodin otevření výstavy Moravská
Třebová - jak ji neznáme
Na výstavu zve KPP + muzeum do klášterní kaple
14. září slavnostní zahájení Dnů česko-německé
kultury
Dopoledne tradiční exkurze v hřebečských obcích/krajanský spolek
Ve 14:00 hod. Nedokončená dálnice Vratislav –
Brno – Vídeň
Tomáš Janda – česko-německá beseda + projekce
k výstavě muzea/dvorana
V 18:00 hod. Jazyk a kultura spojuje – srdečně
vítáme
10 let partnerství mezi M. Třebovou a Staufenbergem
Pestrý kulturní program s prodloužením partnerské smlouvy na kterém vystoupí Taneční soubory
Hanačka Litovel, Chebský taneční soubor, Dívčí
taneční soubor ze Staufenbergu a Hřebečský taneční soubor/dvorana

Po programu zve k tanci a poslechu Gustav
Schenk
15. září v 8:00 hod. Česko-německá mše ve farním kostele Moravská Třebová
Ve 14:00 hod. Domov – Heimat - Mor. Třebová,
Staufenberg, Göppingen
Vernisáž výstavy spojená se čtením z děl Dr. Edith
Kiesewetter-Giese/SČNP
V 16:00 hod. Benefiční koncert Duchovní hudba
v klášterním kostele sv. Josefa, M. Třebová, hraje
komorní hudba Societas Musicalis
V 18:00 hod. Slavnostní koncert k 10. výročí podepsání partnerské smlouvy
Vystoupí: Martino Hammerle-Bartolotti, Katka
Dostálová-Hloušková a Lanškrounský smíšený pěvecký sbor/dvorana muzea
16. září 18 let společných mezinárodních táborů
Staufenberg – Tarjan – Třebová
Dopoledne program pro mládež – soutěže, hry, prezentace mezinárodních setkání/dvorana
V 17:00 hod. Čtení z děl německé spisovatelky
Dr. Edith Kiesewetter – Giese/Berlin
Pro členy německých kurzů a pro všechny čtenáře německé literatury/SČNP
17. září Ukončení programů Dnů česko-německé
kultury
Ve14:00 hod. Stůl stálých hostí, německý film pro pamětníky dle výběru/SČNP
Změna programu vyhrazena

Společnost česko-německého porozumění pořádá
od poloviny září kurzy němčiny
- kurz pro děti Šprechtíme německy vždy v pátek
od 14 do 15 hod., kurzovné 400 Kč/rok
- kurz pro dospělé - začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí, kurzovné 3 000 Kč/rok
Den a čas kurzu bude domluven na první schůz-

ce dne 16. 9. v 16 hodin. Kurzy vedou odborní
lektoři němčiny ve středisku česko-německého
porozumění, muzeum, Svitavská ul., I. poschodí.
Přihlášky na telefon 461 316 304 nebo na email
bgz-mtrebova@seznam.cz do 15. 9. 2013.
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Slavíme další výročí
partnerských vztahů
se zahraničím
Desetileté výročí trvání partnerství mezi naším
městem a jedním z jeho zahraničních protějšků oslavíme v polovině září bohatým kulturním
programem. Po loňských oslavách dvě dekády
trvajících styků s holandským Vlaardingenem si
letos připomeneme o polovinu kratší, avšak stejně
přínosnou vazbu na německé město Staufenberk.
Tato událost bude oficiálně uvedena u příležitosti
tradičního festivalu Dny česko-německé kultury
plánovaného na 13.–17. září. Jejich program najdete na straně 4 tohoto vydání zpravodaje.
Město Staufenberk je partnerem Moravské Třebové, se kterým probíhá výměna na poli kulturním, sportovním, vzdělání a samosprávy, od roku
1995, v září roku 2003 byla v Moravské Třebové
při příležitosti Dnů česko-německé kultury podepsána partnerská smlouva mezi Staufenberkem
a městem Moravská Třebová.		
(zr)

Upozornění na změnu
dopravní situace
Při výjezdu z nám. TGM do ulice Branská, k níž
dojde v měsíci září z důvodu plánované opravy fasády domu TGM č. p. 57.
Předpokládaná opatření:
1. Vedení výjezdu osobních aut výhradně přes ulice
Cechovní a Ztracená
2. Lehká nákladní vozidla s menšími rozměry
(např. AVIE) výjezd přes ulice Poštovní, Zámecká a Branská (dočasně odejmuty budou bariérní
sloupky v Poštovní ulici)
3. Zvýšená kontrola dodržování dopravních předpisů jak dle nově instalovaného přenosného dopravního značení, tak dle stávajících a platných značek
– například povolené možnosti a způsoby parkování rezidentů zmíněných ulic za zvýšené asistence
Městské policie.			
(zr)

Služby Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje
Krajská hospodářská komora
Pk, Oblastní kancelář Svitavy,
Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy,
http://www.khkpce.
cz, e-mail: svitavy@khkpce.
cz, tel.: 724 613 968, je Kontaktním místem veřejné správy – Czech POINT,
a také Informačním místem pro podnikatele. Kromě poskytovaných výpisů z Obchodního rejstříku,
Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku,
Rejstříku trestů, Registru řidičů, vidimace listin,
legalizace podpisů atd., lze v rámci služeb poskytovaných Informačními místy pro podnikatele získat zdarma informace o podnikatelském prostředí,
programech podpory MSP, dotacích EU i k zahájení podnikání. Nabízíme vám účast na seminářích Energetické psychologie EFT, zaměřených
na stres při kontaktu s lidmi i obchodními partnery, strach z veřejného projevu před spolupracovníky i před cizími lidmi. Semináře se uskuteční
dne 19. 9., 17. 10. a 21. 11. 2013 ve Svitavách
v prostorách MC FABRIKA ve spolupráci s certifikovanou terapeutkou. Bližší informace získáte
na uvedených kontaktech.
Lenka Báčová
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Aktuality

Dětská nemocnice jako opravdový horor!
Celovečerní hraný film natáčený amadubna, i na jiných místech v Moravské
térskými filmaři v těchto měsících
Třebové, ale minimálně. Mezi další lov Moravské Třebové a jejím okolí sikace pak kromě Třebové patří napřítuují tvůrci z valné části do objektu
klad Mírov, či Městečko Trnávka. Film
opuštěného dětského oddělení nemocbude zhotoven někdy v říjnu. Nutno
nice. Tak, jak budova dnes vypadá, pro
dodat, že natáčení probíhá pouze o vímnohé i v realitě připomíná hororové
kendech. Na projektu pracuje cca 16
kulisy a tvůrci filmu tento názor vzalidí. Námět a scénáře vznikaly už v proli za svůj. Jednoho z nich, Romana
sinci 2012 a příprava na tento projekt
Vacka, jsme požádali o základní inbyla mnohem důslednější než předformace k probíhajícímu natáčení:
chozí rok, což se na podobě snímku
Náš filmový projekt je amatérský,
určitě projeví. Film by měl dosáhnout
nekomerční a neziskový, natáčí ho
délky přibližně 65–70 minut, snažíme
skupina lidí stejného zájmu, ktese o kvalitu, ne o kvantitu. Pro silnější
ří mají k filmovému průmyslu vztah,
propagaci byly zřízeny i webové strána tato práce, i když nevýdělečná,
ky www.nemocnice.hys.cz.
(daz)
je baví. Ačkoliv se jedná o ama- Opuštěné dětské oddělení nemocnice by málokterý z Třebováků dnes Tvůrci Nemocnice:
Foto: archív Roman Vacek - námět, kamera a režie
térský projekt, snažíme se natá- dobrovolně navštívil po setmění...		
čet na úrovni. Disponujeme základní filmopagován jako letos. A tak jsme se rozhodli pro
Kamil Konečný - zvláštní efekty, zvuk a webvou výbavou, která je pro natáčení nezbytná.
nový celovečerní projekt. Opět se jedná o nevýmaster
První hraný amatérský snímek natáčený přededělečnou činnost, filmujeme především pro záRichard Helebrand - technická spolupráce
vším v Moravské Třebové jsme dělali už vloni.
bavu v opuštěné dětské nemocnici. Proto jsme
Michaela Kolísková - fotograf
Byla to pro nás zkouška a výzva, zda něco dose také rozhodli, že se celý projekt bude nazývat
Beáta Šnajdrová - klapka a rekvizitář
kážeme vytvořit a vymyslet. Výsledek byl velice
NEMOCNICE. Celý film by se měl nést v hoHerci: Tomáš Bádal, Ilona Burianová, Pavel
uspokojivý, i když celý projekt nebyl tak prororovém duchu. Natáčíme od konce letošního
Schiller

Pozvánka

KPP zve na vernisáž fotovýstavy „Moravská Třebová jak ji neznáme“ (15. ročník), která se uskuteční v pátek 13. 9. 2013 v 16.15 hodin v kapli františkánského kláštera. Od 17 hodin se bude
konat ve velké klubovně Sociálních služeb vlastivědné odpoledne na téma Moravská Třebová ve
fotografií s promítáním historických snímků. (zr)

Fit stezka bude otevřena
v půlce září!

Inspirováni pobytem v zahraničí se koncem loňského roku dva studenti a aktivní sportovci Luděk
Strouhal a Michael Havlík rozhodli vytvořit běžecko-posilovací Fit stezku pro občany našeho města.
Téměř po roce od prvního nápadu bude 14. září
2013 slavnostně otevřen první ze tří okruhů. Návrh
na realizaci projektu byl nejprve předložen na radnici spolu se studií osmi lokalit pro umístění okruhu
v blízkém okolí Moravské Třebové. Nápad si zde
našel velkou podporu a brzy byla dohodnuta cílová
lokalita Křížového vrchu. Dalším krokem bylo podrobné naplánování trasy a stanovišť, včetně koncepce informačního systému a propagace. Spolu
s odhadem ceny Fit stezky i tuto část vypracovali
předkladatelé projektu. Stezku rozdělili na 3 okruhy
podle náročnosti a přístupovou cestu, která Fit stezku propojí s plánovaným sportovním areálem Knížecí louky. Celkové náklady na realizaci Fit stezky
byly propočteny přibližně na 400 tis. Kč. Projekt
byl rozdělen do tří etap, z nichž na první se podařilo
letos nalézt prostředky ve výši 100.000. Na klasické 1 km dlouhé trase kolem Křížového vrchu jsou
tři stanoviště s pasívními prvky pro protažení a posílení hlavních svalových skupin. Nástup na trasu
ohlašuje informační tabule u Smuteční síně. Vstříc
novým trendům chytrých telefonů budou podrobné
informace o stanovištích dostupné nejen ve stručné
podobě na tabulích přímo na místě, ale i přes oblíbené Q-R kódy na fit prvcích. Webová prezentace
bude obsahovat i instruktážní videa a 360 stupňové vizualizace stanovišť. Děkujeme všem, kteří se
o rozjezd projektu Fit stezky zasadili a pevně doufáme, že druhou etapu se podaří zrealizovat již na
jaře příštího roku. Michael Havlík, Luděk Strouhal

Po velmi úspěšných minulých ročnících vyhlašuje Základní škola – Palackého ul.
ve spolupráci s firmami OR-CZ, Microsoft,TEV a za podpory vedení našeho města již

9. ročník mezinárodní výtvarné soutěže na počítačích
POD MODROU OBLOHOU na téma CESTA

Záštitu nad soutěží převzal náš první kosmonaut Ing. VLADIMÍR REMEK
a Ing. JANA PERNICOVÁ, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.
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.

Velitel Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové
vás srdečně zve na

slavnostní slib žáků 1. ročníku,

který proběhne dne 20. září 2013 od 10:00 hodin
na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové.
Součástí programu je přelet bojových vrtulníků.

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

Hlášení o tanku na dně rybníka
se prozatím nepotvrdilo

Zorganizované pátrání po německém tanku utopeném pod střelnicí v hlubinách hustého bahna místního rybníčku, ze kterého tehdejší cihelna těžila
hlínu na výrobu cihel, bohužel bylo bezvýsledné.
Značně ovšem zvýšilo napětí u všech zainteresovaných a pamětníků, kteří o události s jistotou hovoří. S tankem se při přesunech na konci II. světové války údajně utrhnul nezpevněný břeh a ten
se sesunul z prudkého kopce rovnou do hlubokého
rybníku, jehož břehy sahaly až k prudkému svahu.
Jelikož se z tohoto rybníku těžila hlína na výrobu
cihel, byl rybník údajně značně hluboký a bahnitý. Dle dochovaných pamětí se tank údajně během
krátké chvíle ocitnul pod hladinou vody. Nikdo netuší jak dlouho a jak hluboko se díky své váze do
bahna propadal. Na místě letos 13. srpna operovala skupina odborníků Pyrotechnické služby Policie ČR vedená ředitelem plukovníkem Michalem
Dlouhým, autorem námětů deseti dílů první série
divácky velice úspěšného a oblíbeného televizního seriálu Četnické humoresky. V první fázi bylo
podle dobových map lokalizováno místo původního, dnes již nedochovaného rybníka. Poté byl za
pomoci moderní techniky, která dokáže odhalit
ocelové předměty i několik metrů pod zemským
povrchem, proveden průzkum terénu, na jehož základě byly vytipovány dvě lokality, kde technika
signalizovala přítomnost velkého kovového předmětu nebo minimálně velké množství kovových
předmětů. V těchto místech byly provedeny za pomoci těžké techniky tři výkopy o hloubce cca 6 m.
Bohužel však bylo zjištěno, že celý rybník byl zavezen zřejmě sutí z bývalé cihelny. Bylo zjištěno,
že do hloubky cca čtyř metrů je navážka, kterou

Tank se najít nepodařilo, nadšenci to ale nevzdají...		
Foto: Karel Bláha

z převážné části tvoří cihly, ale také kusy železných konstrukcí starých staveb, které ztěžovaly
lokalizaci utopeného tanku. Avšak měření v jedné
z vykopaných sond, které probíhalo až na dně samotné navážky, což vylučovalo přítomnost cizích
kovových předmětů, ukázalo zajímavé výsledky.
Přístroje shodně signalizovaly přítomnost kovu,
a to všude. „Jestli stojím na tanku, tak je samozřejmé, že bude signalizovat ve všech směrech,“ zněla
slova odborníka, který prováděl pokusná měření.
A tak bylo rozhodnuto o prohloubení pokusné
sondy. S každým rýpnutím lžíce bagru se zvedala hladina adrenalinu přihlížejících. Bez jediného
slova byl sledován každičký pohyb ramene silného stroje, který se v této hloubce potýkal s těžkým
a hustým jílem. Bohužel však po dalších několika málo rýpnutích ve více jak šest metrů hluboké
jámě přišlo nečekané zklamání. Výkop náhle zalila voda, která začala rychle stoupat. V tuto chvíli
bylo všem jasné, že pro tento den pátrání bohužel končí a navíc s velikým otazníkem, který nad
tímto místem bude viset zřejmě ještě dlouhá léta.
Pokud se vůbec někdy najde někdo, komu se podaří prokázat, že tank v bahně skutečně je. A nebo
jej dokonce vytáhnout. Poděkování patří zejména
Pavlu Vaňousovi, který dokázal vyzvednout z prachu dějin starou událost pomalu upadající v zapomnění, skupině profesionálů Policie ČR vedené
plukovníkem Dlouhým, i všem zúčastněným.

Alkohol zapříčinil příplatek

Dne 15. 8. v 10:30 hod. byla hlídka městské policie
přivolána do hotelu v ulici Lanškrounské, kde se
ubytoval host, který měl užívání pokoje zaplacené
pouze do desáté hodiny a v současné době nereaguje ani na silné bouchání na dveře. Příchozí strážníci zprvu vyzkoušeli silným poklepem se současně
užitou zákonnou výzvou donutit nájemníka, aby
dveře otevřel, ale z uzamčeného pokoje se neozvala ani hláska nebo jediné zašramocení. Jelikož
se pokoj nacházel v přízemí, pokusili se strážníci
nahlédnout do pokoje alespoň skrze zavřené okno.
Nehybně ležící postava na posteli nereagující na
žádné podměty začala svádět k domněnce, že bude
nutné pokoj otevřít násilím a dostat se co možná
nejrychleji dovnitř. Ještě poslední pokus zabouchání na okenní rám a náhle muž pohnul rukou visící
z lůžka. V tu chvíli se všem ulevilo. Muž nakonec
vstal z postele a přišel otevřít. Nevěříce se snažil
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pochopit situaci, což bylo v tu chvíli evidentně nad
jeho síly, ale nakonec si vzpomněl. Po hádce s přítelkyní zakoupil láhev alkoholu, kterou nakonec
vypil v hotelovém pokoji, a poté tvrdě usnul. Muž
uhradil náklady spojené s užíváním pokoje až do
dalšího dne a hotel následně i včas opustil.

První pomoc

Strážník zhlížející dne 13. 8. kamerový systém zaznamenal na jedné z kamer nejistě se pohybujícího
muže v ulici Dukelské, který si náhle začal sedat
na vydlážděnou plochu chodníku a během krátké
chvíle již ležel na tvrdé dlažbě. Díky místní znalosti
strážníci ihned věděli, že muž má zdravotní postižení a zřejmě bude třeba okamžité pomoci. Na místo
byla proto okamžitě vyslána hlídka a kontaktována
Rychlá záchranná služba. V tu chvíli se na městskou policii dovolali i lidé jdoucí náhodou kolem.
Na místě se sjeli policisté i zdravotníci. Díky včasné
pomoci se tak podařilo předejít případným komplikacím. Je dobré vědět, že zdaleka ne všichni spoluobčané jsou lhostejní ke svému okolí a ochotným
oznámením tak mohou přispět třeba i k záchraně
lidského života. A takovým patří naše poděkování.

Upozornění pro všechny majitele
nemovitostí!

V době nedávno minulé se podařilo díky včasné
reakci oznamovatele zadržet skupinu rumunských
a maďarských dělníků, kteří nabídli výměnu stávajících okapů za velice kvalitní nové. To vše za velice výhodnou cenu. Jenomže... Po odvedené práci
spočívající pouze ve výměně původních žlabů za
nové, se náhle zavřela brána zahrady a dva muži
obdarováni nadprůměrnými fyzickými proporcemi
si přišli pro výplatu hotovosti za odvedenou práci
a dodaný materiál. Bohužel však požadovaná částka, která nebyla předem sjednána, zdaleka převyšovala veškeré odhady. Požadovaná suma v hodnotě
několika desítek tisíc korun byla opravdu evidentně nadsazená a mnohonásobně převyšovala hodnotu materiálu i odvedené práce. V tomto případě se
podařilo úspěšně zakročit a celou skupinu předat
Službě cizinecké policie. Ovšem o pár týdnů později, když se obdobný případ odehrál v Boršově,
již bohužel nebylo tolik štěstí. Požadovanou částku v hodnotě dosahující téměř 25 000 Kč se tentokrát pod pohrůžkou násilí bohužel podařilo skupině
„nájemných dělníků“ dostat.
Upozorňujeme proto občany, kteří by se setkali s podobnou nabídkou, aby ji rozhodně neakceptovali, jednali uváženě a na místo co možná
nejrychleji přivolali Policii ČR nebo strážníky
městské policie.
Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kultura
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. Ostatní dny vždy 1 hodinu před představením! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz
Filmy označené:

jsou titulkované;

jsou ve formátu 3D

Zahájení provozu
digitálního kina

3.9. 2013, 19:00, dvorana muzea
Zdeněk Troška – „Veselé příhody z natáčení“
Talk show známého filmového režiséra o natáčení
filmu Babovřesky … a nejen o něm…

Babovřesky

ČR

3.9. 2013, 21:00, kinosál, součást Talk
show Zdeňka Trošky
Třebovská premiéra filmového hitu Zdeňka Trošky

Drsňačky

USA

16. 9. pondělí v 19.00, 100 Kč
Zvláštní agentka FBI (Sandra Bullock) a bostonská
policajtka (Melissa McCarthy) už nemůžou být odlišnější. Přes to musí spolupracovat, aby se dostaly
na kobylku nelítostnému drogovému magnátovi.
Režie: Paul Feig, v hlavních rolích: Sandra Bullock
a Melissa McCarthy.
Komedie, 117 min., nepřístupný do 15 let.

Revival

ČR

17. 9. úterý v 19:00
18. 9. středa v 19:00
vstupné nebylo do uzávěrky známo
„Ještě jednou si pořádně...“ Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale
v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s tím vyrovnal po svém...
Režie: Alice Nellis, hrají: Bolek Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heřmánek ad.
Komedie, 116 min., nepřístupný do 12 let.

Líbánky

ČR, SR

23. 9. pondělí v 19:00, 100 Kč

Šmoulové 2

USA

4. 9. středa v 17:00, 130 Kč
7. 9. sobota v 15:00, 130 Kč

Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební
oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (A. Geislerová)
a Radim (S. Majer) tvoří půvabný pár, navzdory
tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy.
Režie: Jan Hřebejk, hrají: Anna Geislerová,
Stanislav Majer, Jiří Černý ad.
Intimní drama, 98 min.

Životopisný film o slavném pianistovi a baviči
Valentinovi Liberacem.
Režie: Steven Soderbergh, hrají: Hrají: Michael
Douglas, Matt Damon, Rob Lowe, Dan Aykroyd,
Scott Bakula.
Životopisný, hudební, romantický, 118 min.

Jasmíniny slzy

USA

Sněhová královna

17. 9. úterý v 8:30 a 10:00, 30 Kč
Hra na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena.
Uvádí divadlo MALÉhRY Brno, hrají: Daniela
Zbytovská, Nikola Zbytovská a Barbora Seidlová
Pohádka pro MŠ a I.st. ZŠ.

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

Stálá expozice

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

Zámecké kulturní léto

Pro velký úspěch nedělních koncertů na zámeckém
nádvoří, přidáváme ještě dvě hudební odpoledne
v měsíci září.

Světlo světa

8. 9. neděle v 15:00, vstup volný
Koncert moravskotřebovské kapely, která hraje
ve složení: Jiří Bárta (kytara), Gregor Miko (kytara), Láďa Mrva (bicí), Jiří Křetínský (bonga)

15. 9. neděle ve 14:00, vstup volný

USA

9. 9. pondělí v 19:00, 90 Kč

Pohádka pro děti

Do větru

Pokračování komedie o Šmoulech, čaroději
Gargamelovi a pár nezbedných stvořeních podobných Šmoulům.
Režie: Raja Gosnell, hrají: Neil Patrick Harris,
Sofía Vergara, Christina Ricci, Katy Perry aj.
Animovaný/Komedie/Rodinný/Dobrodružný, 105
min.

Liberace!

Kulturní centrum

Riddick

USA

25. 9. středa v 19:00, 100 Kč
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti
na pusté planetě...
Režie: David Twohy, hrají: Vin Diesel, Karl Urban,
Kate Sackhoff ad.
Sci-fi/akční/thriller, 119 min., nevhodný do 12 let.

11. 9. středa v 19:00, 100 Kč

Já, padouch 2

Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní, okouzlující
a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene.
Její zdánlivě idylické manželství se v jediný okamžik rozpadnou na kousky...
Scénář a režie: Woody Allen, hrají: Cate Blanchett,
Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally Hawkins ad.
Drama/Romantický, 98 min., nevhodný do 12 let.

Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný?
Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože
v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by
leckdo rád využil...
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud.
Animovaná komedie, 98 min.

USA

28.9. sobota v 15:00, 120 Kč

Svitavská kapela Do větru hraje muziku, která vychází z písničkářských tradic. Je směsí žánrů rock-folk-funky a výrazné latino rytmiky. „Větráci”
hrají v různých sestavách od roku 1999, v kapele se
vystřídala řada šikovných muzikantů.
Současnou sestavu tvoří
Lukáš Moravec - zpěv, kytara, trombon
Lenka Moravcová - flétna, zpěv
Alena Voborná - zpěv, flétna
Veronika Bartošová - zpěv
Martin Křeček - kytara, zpěv
Pavel Tichý – baskytara (Moravská Třebová)
Jan Afro Jovbak - bicí, perkuse
Aleš Hegr - bicí

Pozvánky

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.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálé expozice
• Muzeum

egyptské princezny aneb
Cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Výstavy

Disegno. Kresby
z pozůstalosti malíře Judy
Tadeáše Suppera

Drobná výstava převzatá z Moravské galerie Brno
(kurátor Zdeněk Kazlepka). Od 6. 9. do 11. 10. 2013.

Nedokončená dálnice
Vratislav – Brno – Vídeň

Putovní výstava připravená Muzeem Boskovicka,
doplněná o fotografie z Moravské Třebové a okolí, autor Tomáš Janda. Výstava potrvá od 6. září
do 11. října 2013. Přednáška T. Jandy se uskuteční
v sobotu 14. září ve 14 hod. ve dvoraně muzea.
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Literárně dramatický
a hudební večer

Stesk kavárenského
povaleče
Čtvrtek 12. září 2013 v 17 hod. ve
dvoraně muzea, vstupné 50 Kč.
Vystoupí autor pořadu Radovan
Lipus, scénárista a režisér filmu
Šumné Třebové, a hosté z Národního
divadla moravskoslezského – Anna
Cónová, Miroslav Rataj a Vlastimil
Ondruška.

Anna Cónová, Radovan Lipus a Miroslav Rataj při jednom z předešlých vystoupení.
Foto Antonín Dvořák

HANA HORSKÁ – malířka a grafička zahájila svoji 22. samostatnou výstavu

OLEJOMALEB A POČÍTAČOVÝCH GRAFIK

v Ronově nad Doubravou

Výstava probíhá za podpory
Ing. Vladimíra Remka, našeho prvního kosmonauta.

GALERIE ANTONÍNA CHITTUSSIHO

RONOV NAD DOUBRAVOU, BÍLKOVA VILA

24.8. -29.9.2013
Pá, So, Ne 11 – 17h
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

6.9. Poprázdninové vymetání baru – Dj Pegas
Akční ceny na mnoho drinků

7.9. Facebook Party – Dj Maty
Přihlas se k účasti na akci a máš vstup zdarma

13.9. Jägermeister Party – Dj Piere
Čeká vás ledově namražený drink za akční cenu

14.9. Koktejlový mejdan – Dj Shirak
Večer plný míchaných drinků za akční ceny

20.9. Jack Daniel přichází – Dj Pitrrs
Jack Daniels za akční cenu a s ním spousta zajímavých dárků

21.9. Božkov Party – Dj Pegas
Řada Božkov za super ceny

27.9. Retro večer s největšími hity – Dj Maty
Přijďte si zavzpomínat na staré hity

28.9. Red Bull nám dává křídla – Dj Mirek Karásek
Nové příchutě Red Bullu, akční ceny a super soutěže
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Zajímavosti

Sdružení přátel kulturního domu v Boršově oslaví 15 roků činnosti
Letos je to už 15 let, kdy obyvatelé Boršova řekli svoje NE prodeji našeho kulturáku. Takže už
15 let místo skladu rybích specialit nebo dílny
na výrobu trhoveckého sortimentu ožívají zdi
KD činností všelikého druhu, žánru a kalibru.
Byl to rok 1998, kdy spontánně vzniklo občanské Sdružení přátel kulturního domu. Sdružení
party lidí, kterým nebyl lhostejný osud boršovského kulturního domu, který postavili jejich
dědové, otcové a v mnoha případech i oni sami.
Za ty roky se v našem kulturáku dělo mnohé.
Hlavně se obnovila tradice pořádání společného Obecního plesu, který se časem přeměnil na
Trubičkový bál a dětského karnevalu, který je

dnes hlavně dílem mladých pro ty nejmenší. Každoročně nás navštěvují mnohé divadelní spolky hlavně z našeho regionu a nejbližšího okolí.
Loni to třeba byl Divadelní spolek Hýbl z České
Třebové s nastudováním muzikálu Mamzelle
Nitouche. Už dlouholetou tradicí jsou Sousedská posezení u dobré muziky, která vznikla
hlavně jako možnost vzájemného setkávání našich starších spoluobčanů. Postupným vývojem
se tato posezení přeměnila v odpolední hudební
pořady, na kterých se setkávají všechny generace. Ať už u cimbálovky nebo dechové muziky,
loni třeba u folku a bluegrassu a letos chystáme posezení s rockovou muzikou 60 až 80 let.
Závěr roku je již
tradičně
věnován
vánočnímu koncertu smíšeného pěveckého sboru Fermáta
a jejich hostí, kterými jsou pravidelně
boršovští studenti či
absolventi ZUŠky
a hosté jako třeba
cimbálovka s Karlem Hegnerem, folková kapela Hlasy
ve tmě a mnoho
dalších. Náš kulturní dům v minulosti
poskytl své prostory i méně tradičním
projektům. Uskutečnil se něco jako

nultý ročník Festu pod parou, dva první ročníky DWD festu, mistrovství ČR juniorů v boxu.
Proběhlo již šest ročníků tanečních kurzů taneční školy Aloise Bílka a následné Boršovské tančírny, škola stepu, zumba párty, umělecké dílny vánočních a velikonočních vazeb a dekorací
s paní Sobotkovou.
Prostě boršovský kulturák už 15 let dál žije tím,
pro co jej naši tátové před více jak padesáti lety
postavili. A to zásluhou hrstky nadšenců, kteří
to vše dělají při zaměstnání a ve svém volném
čase. Nelze nezmínit značnou podporu, hlavně
finanční, ze strany města Moravská Třebová.
Stejně tak i fakt, že společenské akce v obci, ať
už kulturní či sportovní, pro děti či pro dospělé,
mají většinou charakter společného díla členů
Sdružení přátel KD, Sokola a boršovských hasičů. A velkým kladem je hlavně činnost mladých
hasičů a hasiček na organizování akci pro naše
nejmenší.
Letos máme 15leté výročí a každé výročí je třeba oslavit. Proto následující sled podzimních
a adventních programů bude věnován právě
tomuto výročí. A jako první a tou nejoslavnější
bude zářijové Vinobraní s cimbálovou muzikou
Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem. Jako hosté programu vystoupí imitátor
Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí. Akce se
koná 21. září od 18:00 hodin, vstupné je dobrovolné a samozřejmostí bude i autobus SPKD,
který vás doveze a po ukončení akce odveze.
Přijďte s námi oslavit naše narozeniny, pobejt
u dobré muziky a dobrého vína se svými dobrými přáteli.			
SPKD Boršov

Historie
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Příběhy z muzejního depozitáře
Ve skutečnosti každý předmět, který se dostal
do muzejní sbírky, má svůj příběh. Často se
s ním ale nemůžeme seznámit, protože se původní evidenční záznamy nedochovaly nebo
jsou tak stručné, že se z nich nedovíme nic
nebo téměř nic o původu předmětu, lidech, který jej vytvořili a používali. Malby a další výtvarná díla nás oslovují svým námětem a další příběhy se vážou k jejich autorům, k jejich
vlastní historii a okolnostem získání pro muzeum. Zajímavý příběh mohou ovšem vyprávět i běžné předměty denní potřeby, které samy

V roce 1838 vstoupil v platnost první poštovní
zákon, který mimo jiné ustanovil, že poštmistr
má být vlastníkem nemovitosti, ve které sídlí
poštovní úřad. Johann Hanisch dům č. 28 koupil od lékaře Franze Breera. V roce 1848 byla
jako majitelka domu zapsána Josefa, vdova po
Johannu Hanischovi, která po něm převzala
poštmistrovský úřad. Johann Hanisch zemřel
roku 1845, jeho vdova roku 1863. V roce 1868
byla do té doby soukromá, dědičná pošta v Moravské Třebové zestátněna. V domě č. 28 byl
poštovní úřad umístěn až do roku 1913, kdy byl

o sobě neobsahují ikonografické ani textové
informace, pokud můžeme v muzejní evidenci
nebo v literatuře zjistit něco o jejich původu.
Na tomto místě proto nyní zveřejníme několik
takových příběhů, které se podařilo zrekonstruovat, i když někdy s určitou dávkou domněnek
nebo autorské licence.

přemístěn na protější stranu náměstí, do domu
č. 7, kde je dodnes.
Nedílnou součástí poštovních služeb bývala
v 19. století přeprava osob. Zajišťovaly ji tzv.
dostavníky, kočáry tažené párem, v zimním
období někdy i dvěma páry koní. Kočáry měly
kapacitu osm až dvanáct cestujících a i když
byly postupně zdokonalovány, příliš pohodlí
neposkytovaly. Jezdily na trase Moravská Třebová – Svitavy, údajně až od roku 1889 také
na trase Moravská Třebová – Třebovice, kde
zajišťovaly spojení s železniční stanicí na trati
Olomouc – Praha, a ještě později začaly jezdit
také do Mohelnice a Krasíkova.
V Moravské Třebové byly dostavníky jako
v prvním městě na Moravě nahrazeny poš-

Tabule označující zastávku
dostavníku

Snadněji se určení a historie předmětu dopátráme, je-li přímo jeho součástí nějaký text, jako
v případě tabule označující zastávku dostavníku. Jde o dřevěnou desku o výšce 55, délce 160
a tloušťce 2,5 cm. Na světle žlutém nebo spíše
zažloutlém podkladu je po celé ploše rozmístěn
text psaný černou barvou:
Aufnahme zur täglichen
Stell„ / wagenfahrt nach
Zwittau Ab„ / fahrt um
10 Uhr Ankunft um 5 Uhr.
Vinzenz Prosser. V překladu: Nástup ke každodenní jízdě dostavníku do
Svitav, odjezd v 10 hodin,
příjezd v 5 hodin. Vinzenz
Prosser.
Pošta je v Moravské
Třebové od roku 1833.
Původně byl poštovní
úřad pro dolní Hřebečsko
zřízen v Gruně. V roce
1833 bylo vyslyšeno přání moravskotřebovských
podnikatelů a sídlo úřadu
přesunuto do Moravské
Třebové. Poštmistrem zůstal nadále dědičný rychtář
Gruny Johann Hanisch.
Poštovní úřad byl umístěn
v domě č. 28 na náměstí.

tovními autobusy. Roku 1910 začaly autobusy jezdit na trase Moravská Třebová –
Svitavy, o rok později i na trase Moravská
Třebová – Krasíkov. Za první světové války
se dostavníky tažené koňmi dočasně vrátily
na scénu.
Vyobrazení moravskotřebovského dostavníku
před budovou pošty se zachovalo jako součást
pohlednice, na které jsou zvěčněny oba první
autobusy nasazené na lince Moravská Třebová – Svitavy a v rohu malá nekvalitní fotografie dostavníku taženého párem koní.
Tabule tedy pochází z období mezi léty 1833
a 1910, spíše z období krátce po přemístění
pošty. Přesněji by se doba jejího vzniku dala
určit, kdybychom přesně věděli, kdo byl a kdy
žil na konci textu podepsaný Vinzenz Prosser.
Prosser bylo na Moravskotřebovsku 19. století velmi obvyklé příjmení. Přímo v Moravské Třebové žil v druhé polovině 19. století
Vinzenz Prosser původem z Linhartic, který
je uváděn jako krupař nebo mlynářský tovaryš
a majitel domu. Další nositelé tohoto příjmení
žili např. i v Gruně stejně jako Hanischovi. Tabule byla s velkou pravděpodobností umístěna
na fasádě domu č. 28, kde sídlil poštovní úřad.
Lze tedy předpokládat, že dostavníky vyjížděly právě odtud.
Vinzenz Prosser byl zřejmě majitelem povozu, který sloužil jako dostavník. Pravděpodobně byl najímán poštmistrem. Byl to obvyklý způsob zajišťování provozu dostavníků,
pro povozníky velmi lukrativní. Po roce 1865,
kdy vstoupil v platnost Zákon o periodickém
vožení pocestných, kterým skončil monopol
státu na pravidelnou silniční dopravu, mohl
ovšem Prosser dostavník provozovat i sám.
Jako méně pravděpodobná se jeví možnost, že
nebyl vlastníkem povozu a pracoval pro poštu
jako kočí (postilión).
-jm-
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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
2.-13. 9. Knihovna rodičům a pedagogům
Výstava pedagogické a psychologické literatury
z knižního fondu knihovny u příležitosti zahájení
školního roku 2013/2014. Určeno rodičům, pedagogům a široké veřejnosti. Přístupno v půjčovní
době dospělého oddělení
6. 9.-31. 10. Výstava děl Pavla Foretníka
Výstava fotografií, ukázky kreseb a digitálních maleb Pavla Foretníka – devatenáctiletého studenta
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Výstava je
přístupná v otevírací době knihovny
9.-11. 9. V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
Knihovna se zapojí do 11. ročníku celonárodní
sbírky, která je součástí dlouhodobého projektu
Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Návštěvníci
knihovny budou moci v knihovně zakoupit sbírkové předměty a podpořit tak tento projekt
9.-12. 9. Vzdělaný občan
Knihovna pořádá kurzy počítačové gramotnosti.
Přijďte se seznámit s moderní technikou! Vždy od
9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. si můžete vyzkoušet praktická cvičení a osvojit si základy práce na notebooku
16.-22. 9. Evropský týden mobility a Evropský
den bez aut (22. 9.)
Výstava literatury k 12. ročníku kampaně Evropský týden mobility (16.-22. 9.) a Evropský den bez
aut (22. 9.), kterou v  České republice koordinuje
Ministerstvo životního prostředí a v našem městě
Zdravé město a místní Agenda 21. Hlavním tématem letošního ročníku kampaně je – Čistý vzduch –
je to na nás! Výstavu si můžete prohlédnout v půjčovní době knihovny
21. 9. A příště na hvězdárně
Hvězdárna Boleslava Tecla pořádá ve spolupráci
s knihovnou zábavný den věnovaný hvězdárně.
Na nádvoří zámku se budou v době od 10:00 do
13:00 hod. konat výukové programy, hry a soutěže.
V prostorách knihovny se uskuteční beseda s astrofyzikem Jindřichem Žižkou. Akci připravují členové o.s. H.M.T. a spolupořadatelé: Zdravé město,
DDM MT, Zámek Moravská Třebová a další
Připravujeme Týden knihoven 30. 9.-6. 10.
Kapřík Metlík – beseda Jana Opatřila (30. 9. – beseda pro školy)
Myšlením k bohatství – 1. z cyklu přednášek Lenky
Bojanovské (30. 9., sál sociálních služeb v 17:00
hod.), budou následovat přednášky Obličej je zrcadlem duše (29. 10.), Nemoc je dohoda s duší (18.
11.) – změny vyhrazeny
Lampiónový průvod (4. 10. – tradiční akce pro
všechny)
Knihovna dětem
16. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2013/2014 vyhlašuje
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové již 16. ročník soutěže Čte celá třída.
Smyslem soutěže je podporovat a rozšiřovat čtenářskou gramotnost dětí základních škol. Soutěž
je určena třídním kolektivům základních a speciálních škol a víceletého gymnázia. Podmínky soutěže
a přihlášku lze získat v dětském oddělení knihovny nebo elektronicky na webu městské knihovny
(www.mkmt.cz). Přihlášku a seznam žáků se základními údaji je třeba odevzdat do 30. 9. v dětském oddělení městské knihovny. Soutěž bude tr-

vat od 1. 10. 2013 do 31. 5. 2014. Během tohoto
období žáci minimálně jednou navštíví městskou
knihovnu, stanou se v co největším počtu jejími
čtenáři a vypůjčí si co nejvíce knih a časopisů.
V závěru soutěže předají knihovně společný čtenářský deník (minimálně 1 záznam o knize/1 žáka).
Soutěž bude hodnocena ve 2 kategoriích – 1. stupeň ZŠ a speciální škola, 2. stupeň základních škol,
víceleté gymnázium a speciální škola. Školy bude
knihovna čtvrtletně informovat o průběhu soutěže.
Vítěze po zásluze odměníme!
Šikovné děti mezi námi
Městská knihovna vyzývá všechna šikovná děvčata
a chlapce, kteří něco umí a o svou dovednost by se
mohli podělit s ostatními dětmi, aby se přihlásili
v městské knihovně! Děti mohou v knihovně vést
praktické ukázky, uspořádat vlastní výstavu výtvarných prací, koncertovat, recitovat, tančit nebo
představit svého koníčka (modely, sbírky ubrousků, hraček apod.).
2.-30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček vhodných pro opakování a procvičování učiva základní
školy – matematika, český jazyk, vlastivěda, zeměpis, historie aj. Přístupno v půjčovní době knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 9:00-17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 9:00-12:00 hod.
Studovna, čítárna
pondělí-čtvrtek: 9:00-17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 9:00-12:00 hod
Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00-17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 9:00-12:00 hod.
Místní knihovna Boršov
úterý: 9:00-11:00 hod.
středa: 13:00-16:00 hod.
Z internetu do knihovny – www.mkmt.cz
Prodlužte si výpůjčky a rezervujte si knihy z pohodlí svého domova. Umožní vám to webová stránka městské knihovny - odkaz online katalog.
Jak si prodloužit výpůjčku?
V nabídce najít:
Vaše čtenářské konto
Informace o čtenáři (doplnit číslo čtenářské průkazky a PIN, tj. datum svého narození – např. PIN
data narození 1.1. 1923 je 230101
V zobrazeném čtenářském kontu označit kliknutím
čtvereček a potvrdit prodloužení v nadpise nad tabulkou
Jak si rezervovat dokument?
Kliknout si ve Výsledky vyhledávání na vybraný
název a zobrazit základní katalogizační lístek
Pokud není titul k dispozici, vybrat Rezervuj. Nelze rezervovat titul, který k dispozici je!
Zapsat číslo průkazu a PIN a odeslat
Městská knihovna je na Facebooku! Podpořte nás
a staňte se našimi fanoušky! Překročíme s Vaší pomocí hranici 200 fanoušků? Více na www.facebook.com/knihovnamoravskatrebova

Knihovna

Českobratrská
církev evangelická

Bohoslužby každou neděli v 9.00 hod.
Biblické hodiny v domově pro seniory každé pondělí v 15.30 hod. (výklady žalmů)
Biblické hodiny ve sboru ( na faře) každý čtvrtek
v 17.00 hod. (výklady knihy Genesis)
Neformální mezigenerační setkání členů a přátel sboru („páteční podvečcer“) každý pátek
v 17.00 hod. Staršovstvo sboru ČCE zve všechny
přátele a členy sboru k účasti na sborovém životě. Ne každé setkání v kostele či na faře musí mít
pevně danou liturgickou formu. Příležitostí k takovému neformálnímu setkání bývají páteční podvečery, kdy každý, kdo má zájem, může přijít s vlastním nápadem, otázkou, tématem nebo příspěvkem
k diskuzi. V současné době se v pátek scházíme
od 16. hodin a jakýmsi průsečíkem našich neformálních rozhovorů je problematika evangelických
bohoslužeb. Každý, kdo má chuť vstoupit do takového nezávazného duchovního prostoru, je vítán.

Koně v Kunčině
dětem pro radost

Po čtyřech plně obsazených turnusech letních příměstských táborů se uskuteční v areálu JK Kunčina
pro zájemce od 6 let dva podzimní pobytové víkendy v termínech 28.-29. 9. a 26.-27. 10. 2013. Děti
budou ubytovány ve vytápěných pokojích se sprchou, WC a kuchyňkou, nebo mají možnost využít
odvozu z Moravské Třebové. V ceně 1200 Kč je
ubytování, odvoz, plná penze, pitný režim, výcvikové lekce, vyjížďka a celodenní dozor.
V září v nově zrekonstruované klubovně uvítáme účastníky jezdeckých kroužků. Pro školní rok
2013/2014 nabízíme kroužek pro začátečníky od
5 let. Cena 1500 Kč za pololetí zahrnuje teoretickou i praktickou výuku základů jízdy na koni
v jezdecké hale, vyjížďky do přírody. Kroužek pro
pokročilé v ceně 500 Kč za pololetí zahrnuje teoretickou i praktickou výuku základů drezurního ježdění a skákání v jezdecké hale, vyjížďky do terénu,
účast na závodech. Dopravu z Moravské Třebové
zajistíme a je v ceně kroužků. Případní zájemci
o výuku jezdectví najdou informace na www.kone-trebova-svitavy.cz nebo na tel. čísle 604 596 318.
Za JK Kunčina Zuzana Šejnohová Vrbická

Gymnázium – co nového
v novém školním roce?

Víte, že
- na GMT zahajujeme výuku v novém vzdělávacím oboru Informační služby;
- 210 let GMT oslavíme 19. října 2013, vydáme
almanach – můžete navštívit školu, účastnit se
průvodu, kulturního programu, setkání absolventů
a učitelů – podrobný program bude uveřejněn v říjnovém zpravodaji a na www.gmt.cz;
- na GMT realizujeme evropské projekty - škola
získala nové moderní vybavení, žákům budou hrazeny přírodovědné exkurze, projektové dny včetně
studijních materiálů a potřeb;
- GMT vysílá žáky na studijní pobyty do Finska,
které jsou plně hrazeny z projektu Comenius;
- v rámci krajského projektu úspor energií budovy
GMT získají nová okna a fasádu;
- učitelé a žáci GMT připraví tradiční den dětí, maturitní a reprezentační ples;
- podruhé na GMT zvolíme Studenta/studentku
školního roku
Úspěšný školní rok přejí učitelé a žáci Gymnázia
Moravská Třebová.
Alena Plocová, ředitelka gymnázia

Informace
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Ohlédnutí za školním rokem ve speciální škole
Prázdniny skončily a všichni žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci jsou v očekávání tohoto nového
školního roku. Ne jinak je tomu i na naší škole.
Věřím, že i ten nastávající bude vedle nezbytného
vzdělávání také bohatý na různé akce, které bude
pořádat pro své žáky a veřejnost naše škola (např.
Den otevřených dveří, Školní akademie aj.). Během minulého školního roku se toho na naší speciální škole hodně změnilo a nutno dodat, že k lepšímu. Změnilo se vedení školy a v průběhu roku
došlo i k několika personálním změnám. Za vydatné pomoci žáků se podařilo v hodinách pracov-

Oblastní charita
informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí
2. 9. v refektáři františkánského kláštera
v 10:00 hod. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční druhou středu
v měsíci tedy 11. 9. Odjezd ve 14:00 hod.
ze dvora sociálních služeb na ul. Svitavské.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel:
739 002 744. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý
pracovní den od 7:00–15:30 hod. na ul.
Svitavské 44. Kontaktní osoba D. Dokoupilová, tel. 739 002744.
Zprávy z OCHMT
Návštěva firmy Ravensburger v Poličce
Dne 16. 8. se klienti STD Ulita vypravili
na exkurzi do Poličky, kde jejich hlavním
cílem byla firma na výrobu puzzle. Prošli
celý provoz a velmi je zaujal proces zpracování. Děkujeme za takovouto možnost.
Provoz denního stacionáře a STD Ulita
V měsíci srpnu se klienti střídali při práci
na zahradě a její údržbě a práci ve svých
dílnách. Letos se nám daří vypěstovat
dýně, rajčata a pustili jsme se i do revitalizace trávníkových ploch. Toto bude pokračovat i v měsíci září. Klienti v Ulitě
se pustili do zpracování zahradního ovoce
do marmelád. Další aktivitou je příprava
na zářijové otevření našeho terapeutického obchodu s názvem Andělský obchod.
Slavnostní otevření je připraveno v rámci
oslav Dne charity v druhé polovině září.
O přesném průběhu a času budete informováni včas na plakátech a v rozhlase. Již teď
se těšíme na návštěvníky.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, facebooku nebo osobně
v sídle OCHMT na ul. Svitavská 44, Moravská Třebová.		
OCHMT

Pozvánka na
1. neoficiální závody
Agility klub při DDM Moravská Třebová Vás
zve 14. září na 1. neoficiální závody v agility
Moravskotřebovský agility cup. Závody zahájí
v Sušicích na hřišti v 8:00 hod. zelenáči, naši
úplní nováčci na parkuru a postupně boudou
navazovat ostatní kategorie závodníků. Přijďte
se podívat na úžasnou souhru mezi psem a jeho
pánem.
Dobromila Řezníčková, vedoucí klubu agility

ního vyučování vyklidit a uklidit sklepní a půdní
prostory v budovách naší školy. Uskutečnila se
přestavba cvičné kuchyňky a šicí dílny v prostorách nevyhovující tělocvičny a vzniklo skutečně
pěkné dílo díky našemu školníkovi Petru Čechalovi. Významně se změnil i hlavní vstup do naší
školy instalací orientačních tabulí, nástěnkou s obrázkovou informací o nejlepších žácích školy, vymalováním chodeb a položením dlažby. Přes letní
prázdniny byla vybudována i nová plynová kotelna, které již bylo tolik zapotřebí. Obrovskou proměnou prochází venkovní areál školy. Byly pokáceny vzrostlé uschlé a stářím velice poznamenané
topoly, které znamenaly trvalé nebezpečí pro děti
pohybující se v těchto prostorách. Odstraněno bylo
také dnes již nevyhovující oplocení školního hřiště. Byla provedena výměna zastaralých částí dětského koutku, který rádi užívají hlavně děti mateřské školy, žáci nižšího stupně ZŠ praktické a také
žáci školní družiny. Za velkého zájmu našich dětí
jsme také zabudovali v areálu školní zahrady skákací nafukovací trampolínu o rozměrech 6,5 m x
7 m. V novém školním roce bude také k dispozici pro naše žáky přírodní výuková školní učebna,
která se nachází ve venkovních prostorách areálu
školy. V měsících září a říjnu bychom chtěli ještě
dokončit venkovní terénní úpravy spojené s výsadbou listnatých stromů a okrasných keřů. Na jaře

nového kalendářního roku bychom rádi dokončili
revitalizaci školního hřiště i s instalováním doplňkových prvků (branky na kopanou, pojízdné koše
na basketbal, umístění mobilních stojanů na přehazovanou, ringo, nohejbal a líný tenis). Ještě do
konce podzimu bychom rádi pro naše žáky vybudovali specializovanou učebnu, tzv. čítárnu, a ve
dvou třídách nové podlahy.
To byl výčet těch nejvýznamnějších akcí, které se
uskutečnily a které nás ještě čekají. Nemohli bychom je ale realizovat bez pomoci sponzorů, kteří
nám opravdu velice vydatně pomáhají tak, abychom mohli uskutečnit vše, co jsme si předsevzali.
Proto jim touto cestou velmi děkuji a pevně věřím,
že nám zůstanou i nadále věrni. Naším cílem je to,
aby se naši žáci, zaměstnanci a všichni, kteří navštíví naši krásnou školu cítili u nás opravdu dobře. Chci také poděkovat vedení a radě města i všem
zastupitelům za to, že naší škole v rámci možností,
finančně pomáhají při uskutečňování různých projektů. Naše speciální škola má pevné místo v našem krásném městě – Moravské Třebové. Závěrem
mi dovolte, abych všem dětem, studentům, pedagogickým a provozním zaměstnancům mateřských
škol, základních a středních škol v Moravské Třebové popřál krásný a pokud možno klidný nový
školní rok.
Miroslav Muselík,
zástupce ředitelky speciální školy

Prázdniny na letních táborech s DDM
Příměstský tábor
Od 22.–26. 7. se šestnáct táborníků vydalo s kouzelným sluchátkem za Machem a Šebestovou. Ti
při svých prázdninových toulkách sluchátko ztratili.
Rozhodli jsme se jim pomoci, sluchátko najít a vrátit. Úkol to nebyl lehký. Nejdříve vypátrat sluchátko
a pak se vydat po stopách Macha a Šebestové. První
úkol byl splněn a tak díky sluchátku jsme se ocitli
na planetě Utapau, navštívili Egypt, v pravěku nás
přivítal pan Huml, ve Francii nás naverbovali mezi
mušketýry a v Africe nám místní šaman poradil, kde
najít kluka a holku s aktovkami. Na konec všechno
dobře dopadlo. Mach a Šebestová půjdou v září do
školy, jako by se nechumelilo, a my vlastně také.
Tak příští rok na příměstském táboře, ahoj.

LT Na Srnčí
Již po čtvrté se 30 táborníků vydalo na Srnčí,
kde od 10. 8. začínal tábor pod názvem Draci a Drakobijci. Díky loňským vykopávkám
na zámku, byl odhalen spis o drakovi žijícím
v Mor. Třebové. Ale draků je mnoho, pověstí
o nich ještě víc, jaký drak u nás žil? Na tuto
otázku jsme hledali po celý týden odpověď.
Hry, soutěže a bojovky nás za celý den pořádně
utahali, ale pořádná diskotéka, ta probere každého. A tak jsme soutěžili, tančili, hráli divadlo,
zpívali a bojovali. Zkrátka jsme si celý týden
pořádně užili. Všem táborníkům, vedoucím
a pracovníkům Srnčí moc děkuji za jejich práci
a dobrou náladu. Příští rok ahoj.
Tým DDM
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Tábor horka, odvahy a slaného másla
Policie ČR je zachráněna! Výcvik Policejní akademie ROSA proběhl ve dnech 3.-10. srpna ve výcvikovém táboře Kvíčalka. Pod dohledem 18 výcvikářů
prošlo náročným kurzem 21 kadetů ve věku 5 až 12
let. Výcvik probíhal za extrémně ztížených teplotních podmínek. Mezi nejoblíbenější činnosti patřila
stezka odvahy, která pro vysokou náročnost trvala celé tři večery. Po absolvování série fyzických
a psychických testů se začali kadeti učit policejním
dovednostem. Výcvik zahrnující zkoušky z kynologie a odorologie probíhal pod dohledem psovodů
PČR Pardubického kraje. Dále se kadeti naučili například základům daktyloskopie a dopravně-policejním znalostem při návštěvě členů pořádkové policie
z Prahy. Zajímavým bodem výcviku byly závody,
při kterých si kadeti osvojili techniku střelby z pisto-

le, luku, praku, hod šipkami či granátem a střelbu na
„plechové myšáky“. Odpočinkové odpoledne strá-

Kadeti policejní akademie ROSA ze střediska
Kvíčalka			
Foto: archív

vili kadeti jízdou na koních. Během výcviku jsme
zaregistrovali pouze jedno „vážné“ zranění, které
muselo být přítomnou zdravotnicí lékařsky ošetřeno, a to po střetu výcvikáře se špatně vychovaným
plchem. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti si kadeti naostro vyzkoušeli při únosu tří členů z jejich
skupiny, které díky profesionalitě a předchozímu
výcviku pohotově vysvobodili, přičemž únosce stihl zasloužený trest. Závěrem, díky vydatné bouřce,
dostali možnost se očistit i špinavci, kteří se jinak
hygieně vyhýbali. Byl to pro všechny skvěle i užitečně strávený týden. Děkujeme všem, kdo pomohli
s organizací letošního tábora rodičů s dětmi ROSA,
moravskotřebovskému středisku Junáka za základnu, Hance a Dance za skvělou celotáborovou hru
a příští rok zase ahoj. 		
Rosáci

Světové setkání mládeže v Rio de Janeiru
Od roku 1978, kdy papež Jan Pavel II. vyhlásil Světové dny mládeže, se mladí z celého světa setkávají,
aby spolu strávili příjemné chvíle, povzbudili se ve
víře a nechali se inspirovat slovy Svatého otce. Letos
jsem se spolu s dalšími 150 Čechy vydala na toto
setkání až za oceán – do brazilského Rio de Janeira.

Česká vlajka importovaná mladými poutníky
do Ria de Janeiro
Foto: archív

Po dlouhé cestě letadlem, která začala v sobotu 13.
7. odpoledne, jsme v neděli ráno přistáli v Riu. Na
první týden jsme se přesunuli do stotisícového města
Barra do Piraí, vzdáleného asi 120 km. Vřelé přivítání místních farníků nás doslova šokovalo – objímání
a polibky, jako kdybychom se znali odjakživa. Bydleli jsme v rodinách, kde jsme zakoušeli brazilskou
otevřenost, upřímnost, pohostinnost a starostlivost.
Farnost pro nás měla připravený pestrý program –
procházku městem, návštěvu farmy (dříve kávové
plantáže) a okolních farností, různé kulturní akce.
V závěru týdne jsme se setkali s místním biskupem
a den nato nás už čekalo smutné loučení s našimi kamarády a odjezd do Ria. Druhý týden byl fyzicky náročnější, asi i proto, že několik dní propršelo. Ubytovaní jsme byli ve sportovních halách a tělocvičnách.
Dopolední český program byla vždy mše a katecheze našich biskupů, odpoledne pak záleželo na nás.
Někteří vyrazili do centra, hrdě se tlačili davem na

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Provozní doba pro měsíc září
Centrum bude otevřeno od pondělí 9. září.
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
Úterý: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC

Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
Ostatní volnočasové aktivity začínají až v říjnu.
Na říjen chystáme tradiční burzu dětského
oblečení, obuvi a spotřebního zboží.

Zahrajte si unikátní hru Geofun
s osobnostmi Českomoravského pomezí!
Českomoravské pomezí přináší všem majitelům
chytrých telefonů unikátní hru, při níž si užijí spoustu zábavy a budou moci vyhrát některou
z mnoha hodnotných cen. Několika desítkami zajímavých míst regionu provedou účastníky hry
věhlasné i méně známé osobnosti. Ve Svitavách je
průvodcem Oskar Schindler, v Litomyšli M. D. Rettigová, ve Vysokém Mýtě Josef Sodomka, v Poličce stavitel Zdislav a v Moravské Třebové princezna
Hereret. Průvodci hráčům udělují pokyny, vypráví
jim nevšední příběhy spojené s daným místem, pokládají otázky, v případě potřeby poskytnou radu
a vše následně vyhodnocují a komentují svým osobitým stylem. V rámci jednotlivých úkolů odpovídají hráči na otázky spojené s historickými městy
a atraktivními místy Českomoravského pomezí,
na základě indicií hledají zajímavé objekty, zkouší
svůj odhad, točí krátká videa, kreslí nebo pořizují

fotky. A co mohou účastníci hry Známé i neznámé
osobnosti Českomoravského pomezí kromě zábavy a spousty zážitků získat? Ve spolupráci s našimi partnery jsme pro ně připravili hodnotné výhry,
mezi které patří víkendové pobyty, vstupenky na
festival Smetanova Litomyšl 2014, vouchery do restaurací, vstupenky do památek a muzeí nebo třeba
poukaz na dvacet plzeňských piv, degustaci vín či
projížďku na koni. Hra Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí byla spuštěna v minulých dnech a první hráči se již vydali na jednotlivá soutěžní místa, kde plní úkoly a získávají body
na svá konta. Aplikaci si mohou zdarma stáhnout
všichni uživatelé mobilních telefonů se systémem
Android (Google play) a iOS (App Store).
Další informace najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz/geofun a na www.geofun.cz.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

přivítání papeže Františka (kterého jsme viděli zblízka), jiní dali přednost koupání v moři. Většina z nás
také navštívila sochu Krista, Cukrovou homoli nebo
centrum Ria. Hlavním bodem programu byla sobotní
večerní vigilie s papežem a v neděli dopoledne závěrečná mše, které se zúčastnilo na 3 miliony lidí. Pro
mě osobně byla vigilie i celé setkání velkým duchovním zážitkem, který si v sobě ponesu, stejně jako
ostatní účastníci. A že to za to stálo! Alena Jílková

Římskokatolická farnost
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. František Bartolomej Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St
18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So
18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Svezte se cyklobusem
i v září!

Také v září mohou všichni cyklisté i pěší turisté využít služeb cyklobusu, který je přiblíží k atraktivním místům Českomoravského
pomezí, jako jsou Hřebečské důlní stezky,
rozhledna na Kozlově, Toulovcovy maštale,
zámek v Nových Hradech, ale samozřejmě
i památky, muzea, galerie a další zajímavosti
v Poličce, Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli nebo Vysokém Mýtě. Cyklobus bude
v provozu každý pátek, sobotu a neděli až do
29. září. V sobotu 28. září pojede vzhledem
ke státnímu svátku podle nedělního jízdního
řádu. Podrobné informace o cyklobusu, jízdní řád, mapu a několik tipů na výlety najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz nebo
v propagačním letáku. Nezapomeňte přibalit
také Bonus pas, se kterým získáte více než
padesát slev do památek, muzeí, ale také
u provozovatelů sportovních, ubytovacích
a wellness zařízení nebo v restauracích a kavárnách v Českomoravském pomezí. Slevovou knížku Bonus pas si můžete zdarma vyzvednout v informačním centru.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

DDM
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
13. 9. Kouzelná noc pátku 13.
Zveme všechny odvážlivce na dobrodružně-strašidelnou noc pátku třináctého. Začíná v pátek
v 17:00 hod. a končí v sobotu v 11:00 hod. Určena je dětem od 7 do 10 let, v případě zájmu i starším, které čeká skupinová dobrodružná stezka odvahy z DDM na hvězdárnu BT plná strašidelných
úkolů a výroba strašidelných triček. Cena 150 Kč
zahrnuje večeři, snídani, ubytování a program.
S sebou věci do terénu a na spaní, hygienické potřeby, spacák. Nutno telefonicky předem nahlásit
z důvodu omezené kapacity. Přihlášky a informace na Majáku u Báry Švestkové, tel.:461 316 786
nebo 731 151 790 DDM
16.-22. 9. Evropský týden mobility – akce ve
spolupráci se Zdravým městem Moravská Třebová, podrobnosti na plakátech
11. 9. Bowlingový turnaj pro děti a mládež od
16:00 hod. Bowling Stupka. Soutěž jednotlivců
ve věkových kategoriích 9-10 let, do 12 let, 13
let a více. Vítězové jednotlivých kategorií budou
oceněni, ostatní obdrží pamětní ceny útěchy. S sebou sportovní obuv s bílou podrážkou (možnost
zapůjčení), Kč na občerstvení. Předpokládaný konec v 18:00 hod. Srdečně zveme zájemce bowlingového kroužku
21. 9. A příště na hvězdárně od 10:00 do 13:00
hod. se sejdeme na nádvoří zámku. Zde se dozvíte, co se celý rok dělo a bude dít na Hvězdárně
Boleslava Tecla. Budete mít příležitost ochutnat
některé výukové programy, hry a soutěže s vesmírnou tématikou. Zajímavá bude určitě beseda

s astrofyzikem J. Žižkou v knihovně, pozorování
Slunce nebo dobročinný bazárek ve prospěch o.s.
Hvězdárna Moravská Třebová. Toto a mnoho jiného pro Vás připravili členové o.s. H.M.T. a spolupořadatelé: Zdravé město, DDM MT, městská
knihovna, Zámek Moravská Třebová a další.
21. 9. Pejskiáda od 13:00 hod. na hřišti v Sušicích, 13:00-13:30 hod. prezentace pejsků, kontrola očkování (parvoviróza, psinka, vzteklina).
Od 13:30 hod. závody v překážkové dráze, soutěž nejkrásnější pes, pár (dítě + pes). Doprovodný
program: tombola, ukázka z výcviku psů ve sportovní kynologii a agility Kynologický klub Jaroměřice, prezentace Agility klubu Mor. Třebová,
ukázka z tréninku mladých hasičů SDH Sušice,
přehlídka mladých chovatelů a jízda na koni. Vyhodnocení soutěží cca v 15:00 hod. Občerstvení
a toalety zajištěny. Vstupné a startovné: balíček
dobrot pro psy (granule, piškoty, psí konzerva
atd). Akce pořádaná na podporu Záchranné stanice a Útulku pro psy Zelené Vendolí. Spolupořadatelé: Agility klub a Zdravé město Mor. Třebová,
SDH Sušice a Záchranná stanice pro volně žijící
živočichy. Zelené Vendolí. Sponzoři: ZOOFLOR
M. Třebová, Chovatelské potřeby ul. Cihlářova,
Veterina VETVILL Svitavy. Uvítáme i účastníky bez psů a rodiče s dětmi (připraveny soutěže).
Více na plakátech a webu DDM
Bramborohraní aneb Majákovská bramborka rozloučení s létem pro všechny prázdninové
táborníky a širokou veřejnost. Na všechny, co se
chtějí pobavit, čeká na konci září poslední osla-
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va prázdnin se soutěžemi s bramborami, tiskání bramborou, soutěž o nejdelší bramborovou
slupku a spousta dalšího. K občerstvení poslouží
bramborové dobroty. Přesné datum a podrobnosti
na plakátech.
Připravujeme na říjen
Halloween na Majáku – na programu dekorace a dlabání dýní, dušičkový věnec aj., soutěže
i noční hra, cena 180 Kč členové kroužků a 200
Kč ostatní. Nástup v pátek v 16:00 hod. a zakončení v sobotu v 17:00 hod. Zájemci se mohou hlásit telefonicky v DDM. Podrobnosti v říjnovém
zpravodaji, na letáku nebo v DDM
Nabídka zájmových kroužků na školní rok
2013/2014
Solimánky, Florbal, Lezení na US, Plavání,
Squash, Střelecký, Kytara, Astronomický, Fit
dívka, Jezdecký, Chovatelský, Mažoretky, Taneční a pohybové kroužky, Bowling, Sportovní
a míčové hry, Líný tenis, Thaibox, Kadeřnice,
kreativní Šmoulové, Keramika pro děti i dospělé, Šperky, Flétna, Agility, Angličtina, Němčina,
Ruština, turistický Větrník, Dramatické kroužky, Rytmiky, Kuchtíci, Aerobik, Praktická dívka,
Chvilka pro tebe, Korfbal, Atletika, Gymnastika, Kopaná, Aikido, Karate, Stolní tenis, Fotografický, jóga, zdravotní cvičení, biatlon a další.
Letáky s podrobnou nabídkou kroužků obdržíte
prostřednictvím roznáškové služby, na školách
nebo v DDM.
DDM nabízí taneční kroužek pro děti MŠ, pohyb,
hry a cvičení při hudbě. První schůzka bude na DDM
17. 9. v 17 hodin. Vedoucí Lenka Dobrovská, cena za
pololetí 450,- Kč. Den a čas schůzek se domluví na
místě. Těšíme se na vás. www.ddm-mt.cz

strana 14 / září 2013

Sport

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Transplantovaný sportovec z Moravské Třebové úspěšný na světové scéně
Na přelomu července a srpna se konaly za účasti
900 sportovců ze 49 zemí všech kontinentů v jihoafrickém Durbanu XIX. letní světové hry transplantovaných. Členem Českého týmu transplantovaných
(CTT) byl i moravskotřebovský sportovec Tomáš
Burda.
Můžeš nám shrnout, co vlastně CTT je a jak funguje?
CTT je občanské sdružení sportovců po transplantaci vnitřních orgánů, člen světové organizace WTGF.
Jak často se hry konají a kdo se jich může zúčastnit?
Největší akcí jsou právě světové letní hry, které se
konají každé 2 roky a svým rozsahem se blíží OH.

Dále se konají světové zimní hry a pak hry kontinentální. Zúčastnit her se může v podstatě každý, kdo
prodělal transplantaci, je členem CTT, má svolení
lékařů a má samozřejmě alespoň nějakou sportovní
výkonnost. Rozsah sportovní výkonnosti na hrách se
pohybuje od bývalých nebo současných profesionálních sportovců (účastníci OH, okruhu ATP v tenise
nebo světového poháru v lyžování) až po „hobbíky“
jako jsem já.
Jak se ti letos dařilo?
Na letošních hrách jsem reprezentoval ve své kategorii nad 40 let ve vrhu koulí (6. místo), hodu oštěpem

(7. místo), hodu kriketovým míčkem (4. místo), kde
jsem o bronz přišel posledním pokusem íránského
soupeře. Největšího úspěchu jsem dosáhl v tenise,
kde jsem prohrál až v semifinále v rozhodujícím tie
breaku 8:10 s Jesusem z Brazílie a získal tak bronzovou medaili.
Co tě čeká v nejbližší době?
V roce 2014 se konají zimní světové hry ve Francii
a evropské letní hry v Polsku. Na obou akcích obhajuji medailové příčky z minulých let. Pokud zdraví
dá, pokusím se obou akcí zúčastnit a navázat na letošní veleúspěšný rok. 		
(zr)

11. moravskotřebovské víceboje v atletice
Největší vícebojařský závod v České republice se
chystá i letos nabídnout skvělé zážitky a podívanou.
Všech 116 disciplín ve dvaceti vypsaných kategoriích
se uskuteční již tradičně na hřišti II. ZŠ v sobotu 28. 9.
Proto neváhejte a podpořte naši myšlenku přivézt děti
ke sportu a vy sami si přijďte zkusit, jak se hází oštěpem, diskem, skáče do výšky nebo běhají překážky.
Všechny váhy náčiní a distance jsou jako vždy uzpů-

sobeny veřejnosti, aby si kouzlo atletických disciplín
mohl vyzkoušet každý. A na co dalšího se můžete těšit? Na bohatý doprovodný program pro děti, skvělé
ceny a především na výkony mistra republiky v desetiboji z roku 2010 Pavla Baara (os. rekord 7650 bodů),
pátého muže ze srpnového mistrovství světa v Moskvě Ladislava Prášila (vrh koulí 7,26 kg; osobní rekord
21,47 m) a dalších reprezentantů. Využijte včasné re-

Hráči kin ballu Moravská Třebová v reprezentaci ČR
Naše město má dostatek zkušeností s tzv. minoritními
sporty, které se čas od času ve spektru nabídek obecně ve sportu objevují. Je to dáno podmínkami, které
může menší město nabídnout. Připomeňme např. travní lyžování, které zrodilo už řadu světových šampiónů.
Své reprezentanty ve městě našly rovněž elektronické šipky, korfbal, ringo, v současnosti se do popředí
dostává KIN-BALL. Co je to KIN-BALL? Je to nová
míčová hra, která pochází z Kanady. Hraje ji 12 hráčů,
rozdělených do 3 družstev po 4 hráčích, se speciálním
míčem o velikosti 122 cm a váze pouhý 1 kg. Cílem
hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil
a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí právě doteku míče se zemí zabránit. V Moravské Třebové
vznikl oddíl KIN-BALLU pod ASPV již v roce 2011
jako jeden z prvních v ČR. Z tohoto oddílu byli letos
dva hráči, Miroslav Kubiš a Martin Vacek, vybráni do
reprezentačního týmu ČR, který se zúčastní Světového

Cvičení s Luckou
Začínáme 2. září
ZUMBA
Pondělí: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Čtvrtek: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
ZUMBATOMIC - děti
Pondělí: 16:30-17:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
ZUMBA GOLD - méně náročné
Senioři, těhotné ženy, ženy s nadváhou
Úterý: 17:00-18:00 ISŠ, malá zrcadlová těl.
PILATES
Úterý: 18:00-19:00 ISŠ, malá zrcadlová těl.
Úterý: 19:30-20:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Čtvrtek: 17:30-18:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
JUMPING - nutná rezervace na www
Pondělí: 19:30-20:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Úterý: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Středa: 16:30-17:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Pátek: 19:00-20:00 ZŠ Křižovatka, malá těl.
JUMPING KIDS - kurz pro děti, 10 lekcí
Čtvrtek: 16:30-17:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pondělí: 17:30-18:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
PEVNÉ BŘÍŠKO A ZÁDA - posilování
Středa: 17:35-18:20 ZŠ Křižovatka, malá těl.
BOSU CARDIO - rezervaci na www.
Středa: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Čtvrtek: 19:30-20:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
INFO: www.cvicenisluckou.cz, tel. 605832014
Na všechny se moc těším a ráda Vás uvidím Lucka

poháru v Belgii (Liege,29. 10. až 3. 11.), což je oficiální mistrovství světa 2013. Jde o historicky první účast
české reprezentace v takovéto soutěži, za účasti dalších 10 týmů z celého světa. „V letošním roce by měla
odstartovat česká liga, v níž kromě našeho celku budou
zastoupeny zejména týmy z Prahy, Opavy a Pardubic.
To je rovněž ta nejlepší pozvánka do našeho středu,“
dodal reprezentant Miroslav Kubiš. Takže registrujte:
oddíl KIN-BALLU rád přivítá nové zájemce o tuto novou zajímavou hru, trénink každý pátek od 20:30 hod.
v tělocvičně na Olomoucké. Bližší informace: Jaroslav
Plch, předseda ASPV Moravská Třebová, info@kin-ball.cz; www.kin-ball.cz (mt)

Začíná nová volejbalová sezóna

Připomeňme si něco z minulé sezóny: kadetky se
jen o fous neprobojovaly do extraligy, skončily na
3. místě horším poměrem setů. Stejně tak ženy v KP
II. nepostoupily o patro výš. Poslední kola nezvládly natolik dobře, aby jejich úsilí znamenalo postup.
Momentálně začíná nová sezóna 2013/2014. Kadetky
věkově dozrály a posunuly se do juniorské kategorie, aktuálně budou bojovat v 1. lize (skupina E). Jejich soupeřkami budou celky: Česká Třebová, Junior
Brno, VK Znojmo, TJ Polička a TJ Svitavy. Cílem
mladých volejbalistek je zúročit dosavadní zkušenosti a dle možností uspět postupem do závěrečných
kol. Soutěž zahajují 28. 9. v České Třebové, 5. 10.
můžete do tělocvičny na gymnázium přijít sledovat
jejich domácí utkání s Poličkou. Kádr v současnosti
tvoří: trenéři Adamová M., Adam R., hráčky: Anička
Cvrkalová, Marta Školařová, Danča Mašková, Marťa
Říkovská, Terka Hájková, Nikča Greplová.
Ženy v KP si rovněž míní napravit „pošramocenou
reputaci“, minimální bodový zisk v posledních šesti
zápasech uplynulého ročníku znamenal ztrátu jistého
postupu do KP I. třídy a konečné 3. místo v tabulce. Soupeřkami našich žen jsou: Žichlínek A, Česká
Třebová A, Žamberk A, VJ Litomyšl A, Vysoké Mýto
A a TJ Lanškroun C. Kádr tvoří: Eva Šařecová, Marťa Tolárková, Iva Podhorná, Kája Maděrová, Míša
Garguláková, Monča Šařecová, Barča Richtrmocová, Markéta Rodová, Kamča Šimonová, Áďa Kobelková, Dáša Netolická, Anička Cvrkalová, Marta
Školařová, Danča Mašková, Marťa Říkovská, Terka
Hájková, Nikča Greplová. Kapitánka D. Netolická
k cílům poznamenala: „rozhodně nechceme opakovat loňské fiasko závěrečných zápasů, zejména mladší
hráčky si musí ujasnit, co je jejich priorita.“
(mt)

gistrace přes internet a získejte slevu na startovném,
veškeré informace naleznete na našich webových
stránkách www.mtviceboje.cz. Všichni jste srdečně
zváni, ať už jako závodníci nebo diváci. Děkujeme za
podporu dobré věci. Michael Havlík, ředitel závodu

Stolní tenisté mají rozlosováno

Stolní tenisté uhájili na poslední chvíli, snad i se
špetkou sportovního štěstí, svou divizní příslušnost.
Přispělo tomu dvojité vítězství s béčkem Chrudimi.
Před začátkem nového soutěžního ročníku se netají
optimismem, i když…Tenisté začínají v říjnu, dnes
tedy jen základní informace o soupeřích ostře sledovaných týmů.
Krajská divize muži: Jiskra Litomyšl Sedlec, Slovan Moravská Třebová, TTC Medovinka Hlinsko,
Jiskra Holice B, Tesla Pardubice, TTC Ústí nad Orlicí
A, TTC Ústí nad Orlicí B, Linea Chrudim A, Linea
Chrudim B, SK US Steinerová Choceň C, TTC Skuteč, Sokol Česká Třebová.
Krajská soutěž muži skupina B: Slovan Moravská
Třebová B, Sokol Borová B, TJ Svitavy, TJ Sokol Vidlatá Seč, Jiskra Litomyšl Sedlec B, Jiskra Litomyšl
Sedlec C, Sokol Řetová, KST Vysoké Mýto, TJ Sokol
Sudslava, Orel Orlice, TTC Ústí nad Orlicí C, SK US
Steinerová Choceň D.			
(mt)

Program činnosti
Klubu českých turistů

11. 9. Schůze odboru turistiky v klubovně odboru KČT od 19 hod. Příprava programu na říjen
2013 a podrobnější informace k zájezdu do Brd.
14. 9. Účast na DP Lanškrounská kopa, trasy: pěší 8, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km, cyklo
20, 30, 45, 55, 60, 70 a 110 km, brusle 15 km.
Startovné 20 až 50 Kč (dle délky trasy). Cykloturistický výlet do Lanškrouna v délce cca
50 km. Odjezd zájemců v 8 hod. u autobusového nádraží. Návrat do 17 hod. Podrobnější
informace o DP na www.lanskrounskakopa.
cz. Zajišťuje L. Weinlich
19.-22. 9. Oblastní zájezd Do pohoří Brd.
Pěší putování v oblasti Středních Brd a Hřebenů dle programu organizátora – KČT Polička. Podrobnosti pro přihlášené účastníky
v propozicích akce, příp. na schůzi 11. září.
28. 9. Cykloturistický výlet Na hrad Svojanov u Poličky v délce cca 75 km. Sraz zájemců v 8 hod. u autobusového nádraží. Zajišťuje
P. Harašta
V případě příznivého počasí každou středu
a neděli uskutečňovány vyjížďky do okolí.
Pravidelný sraz zájemců v 13 hod u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční
schůzce nebo internetových stránkách odboru www.kctmt.webnode.cz.
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Hokejisté se šikují k nové sezóně
Babí léto právě začíná, nové soutěžní ročníky všech
sportů se rozběhly naplno, lední hokej nevyjímaje.
Město disponuje výhodou umělého ledu, díky němuž se
kdysi typicky zimní sport stal celoročním. I my v MTZ
to musíme respektovat, máme-li plnit funkci maximální
aktuálnosti. Loňská sezóna byla komplikovaná, nicméně relativně úspěšná (připomeňme: KLM: 2. místo; KLJ
– 4. místo; KLD – 5. místo; KLŽ – 6. místo).
Po dlouhých diskusích byl schválen a posvěcen nový
herní systém hokejové sezóny 2013/14. Ten nabízí poněkud jednodušší podobu než byla ta loňská: do základní části nastoupí 13 družstev. Dvoukolově se utká
každý účastník s každým, což značí celkem 26 kol. Osmička nejlepších postoupí do klasického play off, když
se všechny série budou hrát vždy na tři vítězné zápasy
(všechna družstva se zřekla práva účasti v kvalifikaci
o druhou ligu). Pro zbývající pětici ovšem sezóna neskončí, ta bude opět bojovat o Pohár Vladimíra Martince. Soutěž začíná v neděli 13. října, první polovina základní části skončí 24. listopadu. Pokračovat se bude od
1. prosince do 19. ledna, kdy dlouhodobá fáze vyvrcholí
(hrát se bude mimo jiné i 22. a 29. prosince). Čtvrtfinále začíná 26. ledna a nového krajského mistra poznáme
nejpozději 16. března 2014 po pátém finálovém duelu,
stejně jako nového držitele Poháru Vladimíra Martince.

Účastníci KLM: ZH Pardubice, HC Litomyšl, HC
Spartak Polička, HC Hlinsko, HC Česká Třebová, HC
Ledeč nad Sázavou, HC Skuteč, HC Spartak Choceň,
HC Světlá nad Sázavou, HC Chrudim, HC Chotěboř,
TJ Lanškroun, HC Slovan Moravská Třebová.
KL junioři – účastníci KLJ: HC Spartak Polička, HC
Chrudim, HC Litomyšl, HC Chotěboř, HC Spartak
Choceň, HC Světlá nad Sázavou, TJ Lanškroun, HC
Slovan Moravská Třebová. Po čtyřgólové základní
části každého s každým (28 kol) následuje play-off na
dva vítězné zápasy. Začíná se 27. září 2013.
KL dorostenci – účastníci KLD: HC Spartak Polička, HC Chrudim, HC Chotěboř, HC Spartak Choceň,
HC Světlá nad Sázavou, HC Skuteč, HC Hlinsko, TJ
Lanškroun, HC Slovan Moravská Třebová. Devět týmů
bude hrát tříkolově každý s každým. Čtyři nejlepší prostupují do play off o přebornický titul.
KL žáci – Deset klubů (včetně trojice ze Svitavska) sehraje základní část. Poté dojde podle součtové tabulky
(SŽ a MŽ) k vytvoření skupin s Krajem Vysočina. Moravskotřebovští nechybí.
Tým HC Slovan zahájil v průběhu září přípravu na
svém ledě, podstoupí několik přátelských přípravných utkání a cizeluje svůj použitelný kádr. Tato
realita platí pro všechny věkové kategorie.
(mt)

Fotbalové čekání na body pokračuje

Všeobecně je známo, že soutěžní ročník 2012/13
nedopadl pro nejstarší a nejpopulárnější sport ve
městě nijak dobře – fotbalisté zklamali sami sebe
i fanoušky. Na řadě je náprava, jednoznačně to potvrdil předseda oddílu SKP Martin Tylšar: „Cílem
je návrat do krajského přeboru. Tým povede i nadále Ladislav Kučerňák s Václavem Procházkou.
V týmu skončilo hostování bratrům Jelínkových, do
Kunčiny odešel Švanda, naopak kádr by měli posílit
Tomáš Novák ze Svitav a duo Okleštěk, Masopust
z Mohelnice.“
Muži A (Pardubický kraj - I. A třída dospělých
2013/2014)
Změny v kádru mužů:
Odchody: Konečný (prodlouženo hostování OEZ
Letohrad), Švanda (přestup Kunčina), O. a R. Jelínkovi (ukončeno hostování z TJ Svitavy). Příchody: Okleštěk, Masopust (hostování FK Mohelnice),
Novák (hostování TJ Svitavy).
Realizační tým: trenér - Kučerňák Ladislav, vedoucí
- Procházka Václav
Soupiska: brankáři: Vykydal L., Spáčil M., obránci:
Šatník R., Marek J., Novotný R., Strouhal J., Rázl
J., Novák T. Záložníci: Sedláček M., Vančura M.,
Okleštěk L., Staněk T., Šatník P., útočníci: Kučerňák M., Linhart J., Masopust L., David M.
Fotbalisté se připravovali v domácích podmínkách.
Generálkou na podzimní start byl pro fotbalisty SKP
zejména pohárový duel s Lanškrounem; utkání bylo
nadmíru zajímavé, vyrovnané, skóre se přelévalo až
do konečného 2:2. Rozhodnout musely pokutové
kopy, jichž přišlo na řadu nebývale osm – žel domácí v konečném součtu na postup nedosáhli (5:6).
Mistrovské soutěže budou rozhodující
První kolo přineslo třebovskému „áčku“ zklamání. Aspirant na návrat do KP dal sice svému
soupeři na jeho hřišti 4 góly, přesto to však na
body nestačilo. Jak podotknul regionální tisk,
„s kvalitou defenzivní hry budou muset Třebovští
urgentně něco udělat.“ Bohužel další kolo prohloubilo beznaděj - malou agresivitou v útočném pojetí,
kombinační nepřesností utrpěla kvalita fotbalu.
Načešice - SKP Slovan 5 : 4 (3:2) Branky:
SKP Slovan - Srch
1 : 2 (0:1) Branky: Masopust
Průběžné pořadí: 10. místo, 2 0 0 2 5:7 0 bodů
Muži B (Pardubický kraj – I. B třída dospělých)
Realizační tým: Kučerňák Ladislav, Procházka Václav
Soupiska: brankaři: Komoň Jakub, obránci: Müller
Kamil, Fikr Zdeněk, Komoň Tomáš, Winkler Ond-

řej, záložníci: Skřebský Jaroslav, Kalus Ondřej, Trefil
Martin, Doseděl Ladislav, Coufal Pavel, útočníci: Štěpánek Petr, Polák Robin, Zobač Martin
Mistrovská soutěž
B muži - Sokol Řetová
4 : 3 (1:2) Branky: Štěpánek, Kalus,Sedláček, Zobač (PK)
Cerekvice - B muži 2 : 0 (1:0)
Průběžné pořadí: 9. místo, 2 1 0 1 4:5 3 body
Muži C (3. třída okresu Svitavy)
Realizační tým: Širůček J. ad.
Mistrovská soutěž
C muži - Kunčina B 1 : 2 Branky: Neumann
Opatovec - C muži 2 : 2 (1:1) Branky: Horák 2
Průběžné pořadí: 8. místo, 2 0 1 1 3:4 1 bod
Dorost U-19 (Krajský přebor Pardubického kraje)
Nový tým se zařadil překvapivě i zaslouženě k šestici týmů, které nezaváhaly…
Realizační tým: Trenér – Václavek Petr, vedoucí –
Dvořák Josef
Soupiska: brankáři: Houser Lukáš, Stupka Zdeněk;
obránci: Tumakov Jakub, Ševčík Jakub, Smékal Filip, Frisch Jiří, Bartuněk Adam, Koucký Hynek; záložníci: Vlk Pavel, Navrátil Filip, Dokoupil Jan, Mikšánek Patrik, Macek Tomáš, Hanák Tomáš, Ptáčník
Milan, Dostál Tomáš, Škrabal Karel, Smolík Lukáš,
Bubák Aleš; útočníci: Sedlák Jiří, Neumann Jaroslav, Navrátil Martin.
Mistrovská soutěž
SKP Slovan - Heřmanův Městec 5 : 4 (3:1) Branky:
Hanák 2, Macek 2, Neumann
Průběžné pořadí: 5. místo, 1 1 0 0 5:43 body
Žákovské soutěže začaly po uzávěrce MTZ.
Starší žáci (Pardubický kraj – krajský přebor)
Realizační tým: trenér – Žouželka Jaroslav (šéftrenér), Štaffa Jaromír; vedoucí – Štaffová Martina
Mladší žáci (Pardubický kraj – krajský přebor)
Realizační tým: trenér – Žouželka Jaroslav (šéftrenér), Dokoupil Vladimír, Schwarz Štěpán; vedoucí
- Štaflová Martina. 			
(mt)

Fotbal
1. 9.
7. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9.
22. 9.

17:00 A-muži - Chrudim C
10:00 C-muži - Trstěnice
10:00 žáci st., ml. - Hlinsko
17:00 B-muži - Lanškroun B
17:00 dorost - Dolní Újezd
17:00 A-muži - Pomezí
10:00 C-muži - Jedlová
16:30 B-muži - Ústí n/O. B
16:30 dorost - Choceň
16:30 A-muži - Slatiňany

28. 9.
29. 9.
Cyklistika
15. 9. Powerbikeman
8. závod seriálu Cykloman Focus 2013. Pořadatelé:
Martin Němčík, Cyklonemcik.cz, trasa: trať vede převážně lesem a po zpevněných cestách. Převýšení trati je 1 500 metrů. Start Peklo, po 300 m odbočka na
rozhlednu Pastýřku, dále směr Dlouhá Loučka, sjezd
do Malíkova; odtud zpět do Pekla a stejná trasa ještě
jednou; poté sjezd po sjezdovce na silnici a dále do cíle
k Písku. Start: 14:00 hod., 9 věkových a genderových
kategorií. Od 13 hod. Cyklománek.
Atletika
7. 9. Svitavský stadion – 4. kolo II. ligy atletů za účasti 6 týmů. Třebovští obhajují průběžnou třetí příčku.
2. liga muži skupina C – po 3. kole: 1. Hvězda SKP
Pardubice B 18 (696,5), 2. SK Nové Město nad Metují
14 (571), 3. AK Moravská Třebová 11 (447,5), 4. TJ
Jiskra Ústí nad Orlicí 11 (442), 5. TJ Svitavy 5 (335,5),
6. Atletika Chrudim 4 (313,5)
Volejbal
Soutěž PA-Z-2A, soutěž má dvě části: od 10. září do
října 2013; od 2. dubna do května 2014. Třebovské
ženy začaly domácím dvojzápasem proti Lanškrounu C, dále vybojují dva dvojzápasy venku (Žichlínek,
Žamberk).
21. 9. 10:00 a 13:00 VK Slovan - Česká Třebová II.

SPORTOVNÍ KLUB AG – TOP

pořádá nábor dětí do oddílů:
GYMNASTICKÉHO AEROBIKU
děti ve věku 6-9 let, úterý 10. 9. v 16:00 hod.
ZÁKLADNÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY PŘEDŠKOLÁKŮ
děti ve věku 4-6 let, úterý 10. 9. v 16:30 hod.
Nábory probíhají v tělocvičně ZŠ na Kostelním náměstí. Další informace na tel. č. 776 007 094 Gabriela
Daulová. Nebojte se zeptat nebo se přijít podívat
Těšíme se na Vás!

Hokejový kemp 2013

Proběhl nadvakrát, aby v dětech a sportovcích umocnil kladné podněty z uplynulé sezóny a „ulevil“ rodičům v jejich starostech o děti v době prázdnin. Tzv.
suchá varianta kempu vycházela ze zážitkové pedagogiky a týkala se pohybové všehochuti. Děti a mládež od 5–17 let vrchovatě využívaly sportovního zázemí fotbalového oddílu SKP Slovan a Rehau arény.
80 účastníků bylo vrcholně spokojeno. Poslední srpnový týden, v tzv. ledové variantě, šlo už více o samotný sport, jemuž se mladí adepti „upsali“. Lůno
Rehau arény postavilo zimní kulisy a hrál se nefalšovaný hokej. I tato fáze se všem před nástupem do
školních lavic líbila. 		
(mt)

Cyklista L. König jede Vueltu
Poslední z trojice největších cyklistických závodů
světa odstartoval 20. srpna. Po italském Giru, francouzské Tour, sledujte v TV španělskou Vueltu.
Motivace zájmu je zřejmá: na prestižním závodě
startují čtyři čeští cyklisté, z toho dva moravskotřebovští rodáci: – hvězdný Roman Kreuziger
(1986, Saxo-Tinkoff, 5. místo TďF 2013) a Leo-

pold König (1987, NetApp-Endura). V pelotonu
je doplňují Jan Bárta (NetApp Endura) a Zdeněk
Štybar (Omega Pharma-Quick Step). Všichni patří
k elitní pětici čs. silniční cyklistiky. Podle výsledků
bude vytvořena česká účast - nominace na zářijovém mistrovství světa v silniční cyklistice v Itálii,
Florencie 25.-30. 9.			
(mt)
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V úspěšné české reprezentaci ČR se prosadili i mladí lyžaři z TJ Slovan
Šest kategorií a pět českých vítězů! Tak by se dala
charakterizovat mezinárodní žákovská sezóna 2013,
kterou v srpnu malí závodníci zakončili na svahu
Klínek v Předklášteří. Členy reprezentační výpravy
na tomto finálovém mezinárodním podniku byli také
travní lyžaři ze Slovanu. Česká žákovská výprava
letos absolvovala čtyři mezinárodní závody. Pohár
odstartoval v německém Ehrenfriedersdorf, kde Češi
brali sedm vítězství z dvanácti. Další zastávkou seriálu bylo italské Tambre a česká reprezentace s deseti
vítězi dominovala ještě jasněji. Třetí díl poháru zavítal na již tradiční svah v německém Schnorrenbachu
a české barvy vystoupaly osmkrát na nejvyšší stupínek. Čtvrtý a finálový závod se konal v již zmiňovaném Předklášteří v rámci tradičního GRASSKICAMPU. Grasskicamp je mezinárodní soustředění,
které je vrcholem Žákovského poháru FIS. Kempy
mají každoročně nejvyšší účast, toho letošního se
zúčastnilo 49 závodníků: 31 Čechů, 8 Italů, 5 Slováků, 2 Švýcarky, 1 Němka a 2 Japonci jako jediní mimoevropští zástupci. Celý sportovně kulturní
týden vyvrcholil finálovým závodem a vyhlášením
celkového Mezinárodního poháru FIS. V pátek 9. 8.
se malí závodníci postavili na start slalomu speciál
a v neděli 10. 8. na start obřího slalomu.
V nejmladších kategorii BAMBINI měl Slovan jen
jedno zastoupení. Klára Svozilová svými výkony
příjemně překvapila a obsadila dvě třetí místa ve
finálových startech mezinárodního poháru. Těmito
výkony a svojí účastí v celé sezóně si zajistila i ceny
za třetí místo v celkovém pořadí Mezinárodního poháru FIS. V kategorii mladších žaček už tak jednoznačná situace nebyla. Ve slalomu byly stupně (především díky výpadku nového slovenského talentu,
Nikol Fričové) následující: první Beatrice Cerentinová (ITA), druhá Šárka Abrahamová a třetí Terezie

Steffanová (obě CZE). V obřím slalomu již Nikol
Fričová (SVK) nezaváhala a vyhrála před Beatricí
Cerentinovou (ITA) a Šárkou Abrahamovou (CZE).
Slovence Fričové tento triumf velice pomohl a posunula se na celkovou bronzovou pozici za naši
Šárku Abrahamovou a vítěznou Italkou Beatricí Cerentinovou. Celkově na 7., 8. a 9. místě se seřadila
tři třebovská děvčata: Terezie Steffanová, Nicole
Vacková a Vendula Peškarová. Mezi mladšími
žáky se odehrával nejtěsnější boj ze všech. Nakonec se z vítězství radoval český reprezentant Jan
Borák. Své nejlepší jízdy tady předvedl i Jan Kašický. Ten si dvěma čtvrtými místy ve finálových
závodech zajistil celkově vynikající 5. příčku. Při
svých premiérových startech na mezinárodní scéně se neztratil ani 7. Vojtěch Krejčí a 8. Tomáš Jarůšek. V celkovém pořadí jim patřilo 12. resp. 13.

místo. Starší žáci to tak jednoduché neměli, kandidáti na celkové zlato byli hned čtyři: průběžně
vedoucí Martin Barták, dále Jakub Ševčík, Václav
Mačát (všichni CZE) a Adam Masár (SVK). Martin Barták ovšem nenechal nic náhodě a dvěma
suverénními výkony potvrdil svůj triumf. Václavu
Mačátovi nepomohlo ani druhé a třetí místo z jeho
domácího svahu a zůstal ke slovenské radosti čtvrtý jen 22 bodů za Slovákem. V silné konkurenci
a na těžké trati se poprvé letos představili Petr Jarůšek a Adam Weinlich. Zatímco Petr, prezentující
se vždy bojovným výkonem, ve své první sezóně
sbírá cenné zkušenosti, Adam již snese srovnání s širší světovou špičkou. Především jeho jízdy
v obřím slalomu byly excelentní a parádní 8. místo, jen těsně za nejlepším Italem a celou špičkou,
prokázaly stoupající formu.
Daniel Mačát

Turisté se zajímají…

nádvoří i zahrady zámku. Potom si vyšlápli na rozhlednu Pastýřka, kde byli nadšeni výhledy na město
a jeho okolí. Vycházka pokračovala přes Ludvíkov
a končila na Cimburku v Městečku Trnávka. Závěrečné hodnocení výletu proběhlo v tamější restauraci
U Valacha. Jídlo i pivo po 12 km chůze za velkého
horka přišlo vhod a chutnalo, za což personálu restaurace patří poděkování a pochvala. Účastníci
návštěvy našeho města
si výlet velice pochvalovali a všem se u nás
líbilo. Na závěr chceme
konstatovat, že náš odbor
KČT znovu dokázal, že
umí pro propagaci města
mnohé udělat, a to bez
nároku na dotace. Tímto
si všichni, kdo se na této
akci podíleli, zaslouží
poděkování.
Za KČT
Turisté ze široka daleka vyrazili poznávat Třebovou.
Foto: archív L. Weinlich, H. Kopřivová

V úterý 23. 7. na pozvání odboru KČT při TJ Slovan
M. Třebová navštívila naše město skupina důchodců
– turistů, převážně z východních Čech – od Pardubic až po Brno. Celodenní program pro ně připravil
a také je prováděl člen odboru L. Weinlich. Naši hosté
si prohlédli náměstí s krátkým výkladem p. Kužílka,

Fotbalové prázdniny 2013
ním aquaparku. Ve středu proběhla návštěva brněnDruhý červencový týden se uskutečnily Fotbalové
ského zábavního parku Bongo a multikina Olympia.
prázdniny, o které byl i v letošním roce mimořádZajímavá byla ukázka a seznámení se s pravidly golný zájem. Letošního třináctého ročníku se zúčastnilo
fu, návštěva místního hasičského záchranného sbovíce než sedmdesát dětí ve věku od 5 do 13 let. Účastru nebo ukázka sebeobrany od chlapíků z MUSADA
níci byli rozděleni do několika družstev a pod vedeMCS. Závěrečná tečka patřila kladnému hodnocení
ním deseti kvalifikovaných trenérů se bavili pestrým
uplynulého týdne a předání pamětních listů s droba zajímavým programem. Den Fotbalových prázdnin
nými dárky. Poděkování patří vedení města Moravopět začínal, jako je tomu každým rokem, ráno v osm
ská Třebová, správcům sportovišť, sponzorům a dále
hodin na stadionu SKP Slovan, kde také v šest večer
všem, kteří se na přípravě a průběhu třináctého ročníkončil. Po většinu týdne bylo naplno využito téměř
ku Fotbalových prázdnin podíleli.
Jakub Komoň
všech moravskotřebovských sportovišť. V Rehau aréně se hrál oblíbený fotbal, florbal, basketbal, děti se seznámily
se základy gymnastiky a akrobacie, dokonce si tu zacvičily na
trampolínkách pod vedením Lucky Slavíčkové. Došlo také na
netradiční hry (softball, frisbee,
ringo či softtenis), s nimiž se někteří účastníci seznámili vůbec
poprvé. Ani letos se nezapomnělo na squash, bowling, horolezeckou stěnu, tenis, atletiku. Pokud
počasí dovolilo, mezi sportováním nechyběla návštěva v míst- Třináctých fotbalových prázdnin se zúčastnilo na sedmdesát dětí Foto: archív
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