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Partnerské kontakty slaví významné 
výročí a končit nebudou

Banská Štiavnica, Staufenberk a Vlaardingen jsou tři partneři našeho města, o jejichž 
existenci ví většina občanů. Každoročně se opakují výměnné pobyty žáků a studentů 
našich škol v zahraničí, vzájemná sportovní klání, stejně jako pracovní cesty vedení 
města a ostatních zaměstnanců veřejné správy. 

Staufenberk pozval Čechy a Maďary
Partnerské město Staufenberk zve každoroč-
ně svá partnerská města Moravskou Třebovou 
a Tarján (HU) na společné 
kulturní setkání při příležitosti 
historického jarmarku. Na po-
zvání staufenberského starosty 
navštívila Krämermarkt letos 
v květnu tříčlenná delegace 
města ve složení starosta Mi-
loš Izák, zastupitel Miloš Mič-
ka a Irena Kuncová ze Svazu 
česko-německého porozumění. 
Naše delegace viděla v prvním 
dni pobytu místní muzeum 
s expozicemi tradic a života 
ve Staufenberku v minulosti, 
obsahující část sbírek obyvatel 
z Boršova, kteří po roce 1945 
našli v Hessensku svůj druhý 
domov. Ve Staufenberku mají 
nyní, kdy v Německu vstoupil 
v platnost zákon o povinnosti 
obcí zřídit obdobu našich jes-
lí, tedy zařízení pro děti od jednoho roku věku, 
nově přistavěné místnosti k původní školce. Po 
exkurzi v jeslích následovala prohlídka nově 

založeného solárního pole na místě bývalého 
rumiště. Získaná elektřina bude po deset let 
odváděna do státní sítě, později bude využita 

pro jednu část Staufenberku. Třetí den se kro-
mě přítomnosti na otevření tradičního jarmarku 
Krämermarktu třebovští hosté krátce sešli se zá-

stupcem krajanského 
sdružení Boršováků 
Rolandem Hegerem. 
Ten se zúčastní pravi-
delných Dnů česko–
německé kultury. Na 
návštěvu Moravské 
Třebové pozval sta-
rosta Miloš Izák i sta-
rostu maďarského 
partnerského města 
Staufenberku Tarjánu 
Ernö Marxe. Návště-
va Moravskotřebov-
ských se konala také 
v Banské Štiavnici, 
kam zavítala vý-
tvarnice a učitelka 
základní školy v Pa-
lackého ulici Hana 
Horská v doprovodu 
starosty Moravské 

Třebové dojednat výstavu svých prací, na kte-
rou otiskujeme pozvánku v tomto vydání a o níž 
jsme s Hanou Horskou vedli krátký rozhovor 
(viz strana 9).

Vlaardingen – 20 let partnerství
Návštěva vedení města  u příležitosti 20. výročí 
od zahájení spolupráce mezi oběma sídly se ko-
nala 14.–17. 6. 2012 také v holandském Vlaar-
dingenu. Zúčastnili se jí zástupci rady a zastu-
pitelstva Moravské Třebové, kteří se setkali se 
svými protějšky z Vlaardingenu a také se čle-
ny nadace Přátelé Moravské Třebové. V rámci 

oslav výročí podepsali staros-
tové Deklaraci o spolupráci, 
která stvrzuje Protokol o part-
nerství z roku 2003 a která vy-
jadřuje vůli  pokračovat v roz-
voji vzájemných vztahů a ještě 
více do spolupráce zapojovat 
občany a jejich iniciativy. Pře-
čteno bylo také poselství hejt-
mana Pardubického kraje vy-
jadřující velké uspokojení nad 
dlouhotrvajícím přínosným 
partnerstvím obou měst. Sou-
časně byla představena holand-
ská verze brožury s názvem 20 
let pevného partnerství, 1992–
2012. Oslavy zahájení spo-
lupráce budou pokračovat na 
konci srpna 2012, kdy do Mo-
ravské Třebové zavítají před-
stavitelé Vlaardingenu v čele 

se starostou města Tjerkem Bruinsma. Vlaar-
dingen je moravskotřebovským partnerem v ob-
lasti kulturní výměny, sportovních setkání, ale 
také v oblasti zefektivnění práce státní správy. 
Ve spolupráci s Holanďany vybudovalo město 
Občanské informační centrum, ojedinělou ukáz-
ku komunikace mezi městem, zprostředkovaně 
státem a občany.
Jak podotýká vedoucí odboru rozvoje města, kte-
rý má partnerské zahraniční styky v kompetenci, 
Miroslav Netolický, přestože se před časem zdá-
lo, že se kvůli všeobecnému evropskému šetření 
budou partnerské aktivity omezovat, z letošních 
debat se zástupci partnerských měst jednoznačně 
vyplývá, že zájem v nich pokračovat je na obou 
stranách trvalý.            Dagmar Zouharová

Starosta Miloš Izák s holandským kolegou Tjerkem Bruinsma   Foto: Petra Zápecová
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Na foto zleva starosta Moravské Třebové Miloš Izák, starosta maďarského 
Tarjánu Ernö Marx a starosta Staufenberku Peter Gefeller na slavnostním 
zahájení staufenberského Krämermarktu.  Foto: archív
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Upozornění 
externím 

přispěvatelům 
do MTZ:

Standardní délka příspěvků je vnitřním 
předpisem pro vydávání MTZ stanove-
na na 500 až 1000 znaků. Prosíme o její 
dodržování, popřípadě osobní konzul-
taci se šéfredaktorkou v případě odů-
vodněného požadavku na delší text. 
Prosíme dodržujte též stanovený typ 
a velikost písma (Times, 12b) 
Sledujte data uzávěrek nové-
ho vydání – v tiráži posledního 
čísla nebo na webu www.mtre-
bova.cz/zpravodaj !

Odbory městského úřadu se představují

Vyhlášení 
výběrového řízení 

Starosta města Moravská Třebová vyhlašuje 
výběrové řízení na místo vedoucího pracovní-
ka organizační složky města Centrum volné-
ho času (včetně výkonu terénní sociální práce)
na dobu neurčitou. 
Místo výkonu práce: město Moravská Třebová
Písemnou přihlášku v obálce označené „Neotví-
rat –  personální výběrové řízení – Centrum 
volného času“ zašlete:

• poštou do 13. 7. 2012 (rozhodující je podací 
razítko na poště) na adresu:
Městský úřad 
Bc. Kamila Barvová 
nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01  Moravská Třebová

• nebo předejte do 13. 7. 2012 do 14:00 ho-
din na podatelnu městského úřadu, ul. Olo-
moucká č. o. 2.

Název odboru kancelář starosty a tajemní-
ka může vést k mylné domněnce, že jeho 
hlavní náplní jsou kancelářské práce pro 
představitele vedení města. Na místě je 
proto představení celého OKST. Součástí 
odboru je oddělení informačních techno-
logií, jehož činnost je nezbytná pro chod 
celého úřadu i komunikaci mimo úřad. 
Zajišťuje výpočetní techniku, programové 
vybavení i metodickou pomoc. Jen tak lze 
zvládnout požadavky doby – komunikaci 
úřadu prostřednictvím datových schránek 
i nově v letošním roce zaváděný systém 
základních registrů. Záležitosti spojené 
s úřední činností starosty a místostaros-
tů, korespondenci, organizaci a přijetí 
návštěv vyřizuje sekretariát starosty. Roz-
sáhlá je činnost odboru na úseku právních 
služeb, z pohledu občanů je vidět napří-
klad zpracování smluv nebo spolupráce 
při přípravě smluv jinými odbory, přípra-
va obecně závazných vyhlášek a vnitř-

ních předpisů, zastupování města nebo 
podávání vyžádaných zpráv o občanech. 
Přímá komunikace s občany nastává při 
poskytování půjček a dotací z fondu roz-
voje bydlení. Méně příjemná jsou setkání 
při realizaci výkonu obecně prospěšných 
prací. Komplexní personální agendu za-
městnanců i organizační zajištění perso-
nálních výběrových řízení při přijímání 
nových zaměstnanců města zabezpečuje 
úsek personalistiky. Pracovník krizového 
řízení a obrany plní zákonem stanovené 
úkoly obecního úřadu na tomto úseku. Za-
bezpečuje také plnění povinnosti města 
podle zákona o požární ochraně. Na úseku 
státní správy odbor projednává organizač-
ním řádem specifikované správní delikty 
a přestupky, zejména proti veřejnému po-
řádku, občanskému soužití a proti majet-
ku. Rozhoduje o nich a vymáhá pohledáv-
ky města, které při této činnosti vznikají.

  Jana Blahová, vedoucí OKST

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 2012 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 586 ob-
čanů ČR a 117 cizinců s povolením k trvalé-
mu pobytu na území České republiky. Celkem 
bylo tedy v Moravské Třebové evidováno 
k 31. 5. 2012 na trvalém pobytu 10 703 obča-
nů. Za měsíc květen se v Moravské Třebové 
narodilo 5 dětí, zemřelo 5 občanů, přistěhova-
li 2 obyvatelé a odstěhovalo se 21 osob.   (zr)

Upozornění na 
omezení provozu 
v registru vozidel
Odbor dopravy Městského úřadu 
Moravská Třebová sděluje, že ve 
dnech 2. až 4. července 2012 nebude 
v provozu registr vozidel. Důvodem 
je přechod na nový systém Centrál-
ního registru vozidel (CRV). Odstáv-
ka v prvních třech pracovních dnech 
v červenci 2012 je nutná pro převod 
na novou aplikaci, jedná se o ome-
zení úředních dnů ve všech regist-
rech vozidel v ČR. Spuštění nového 
Centrálního registru vozidel (CRV) 
je plánováno na pondělí 9. července 
2012. Za případné komplikace spo-
jené s tímto omezením a s možnými 
potížemi v souvislosti s rozjezdem 
nového systému se předem omlouvá-
me.        Odbor dopravy

Odbor kancelář starosty a tajemníka (OKST)

Stipendia studentům 
vysokých škol

Stejně jako v předchozích letech město Morav-
ská Třebová poskytne stipendia pro dva studenty 
vysokých škol. Žádosti o stipendium se podáva-
jí na předepsaném formuláři na Odboru finanč-
ním MěÚ Mor. Třebová, nám. T. G. Masaryka 
29. Žádost je třeba podat nejpozději do 31. 7. 
2012. Bližší informace o poskytování stipendií 
a tiskopis – Žádost o poskytnutí stipendia jsou 
umístěny na stránkách města www.moravskatre-
bova.cz ve formulářích odboru finančního.    (zr)

Cesta od renesance k baroku se začíná 
rýsovat ve svých základních částech

Spojení zámku, renesančního klenotu střední 
Evropy, s barokním sousoším jednoho z nej-
významnějších barokních sochařských tvůr-
ců je hlavním motivem budování Cesty od re-
nesance k baroku. Celkové náklady projektu 
53 352 818Kč jsou rozděleny na prostředky 
z dotace regionálního rozvojového programu 
ROP NUTS II severovýchod, které tvoří 92,5 % 
nákladů, a na prostředky z vlastních zdrojů 
zahrnutých do rozpočtu města, které činí 7,5 % 
objemu investic.  Obsahem projektu je vybudo-
vání nové turistické trasy, resp. historicko nauč-
né stezky, obnovy významných objektů na této 
stezce a v neposlední řadě i marketingové aktivi-

ty vztahující se k nově vybudované nebo revita-
lizované infrastruktuře cestovního ruchu. Cílem 
projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu na 
prosperitě celého moravskotřebovského a jevíč-
ského regionu. Významnou součástí projektu je 
revitalizace 7 památkově chráněných objektů na 
nové stezce, délka stezky bude cca 1,4 km. Pro-
jekt bude realizován pro širokou turistickou ve-
řejnost.                              Pokračování na straně 3

Oznámení vlastníkům 
nemovitostí v Udánkách, 

v Sušicích a v Boršově
Pokud jste si dosud nevyzvedli projektovou doku-
mentaci domovní kanalizační přípojky, upozorňuje-
me, že projekt je možné si vyzvednout na Městském 
úřadě Moravská Třebová, Odboru rozvoje města, 
nám. T. G. Masaryka č. o. 29, hlavní budova, II. 
patro, kancelář č. 032, v úřední dny v pondělí a ve 
středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin, 
v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. 461 
353 106 nebo 603 201 917.                    (daz)
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Na sídlišti otevřeno nové hřiště 

Komise životního prostředí nehodlá nečinně přihlížet devastaci lesů 

Víceúčelové hřiště v re-
vitalizované zóně nej-
většího místního sídliště 
bylo v pondělí 11. červ-
na otevřeno za účas-
ti starosty Moravské 
Třebové Miloše Izáka 
a místostarosty Václava 
Mačáta. Plocha s umě-
lým povrchem a novým 
oplocením bude využí-
vána na tenis, volejbal 
či nohejbal. Součástí je 
i opravená odrazová stě-
na. Hřiště, jehož vybu-
dování stálo 1.993.249 
korun, je součástí páté, 
poslední etapy revitali-
zace Západní, zahájené 
v roce 2011 a dokončené v roce 2012. Na financo-
vání regenerace sídliště se podílelo kromě města 
Moravská Třebová také ministerstvo pro místní roz-
voj v rámci programu „Podpora regenerace pane-
lových sídlišť“. Celkové náklady činily čtyřicet pět 

milionů, dotace nece-
lých sedmnáct milio-
nů korun. Pátá etapa 
revitalizace sídliště 
zahrnovala mimo jiné 
rekonstrukci chodní-
ků, vybudování ploch 
pro kontejnery na do-
movní a tříděný od-
pad, vybudování ma-
lých dětských hřišť 
a rekonstrukce plochy 
malého sportovního 
hřiště. Součástí stav-
by bude ještě doplně-
ní a výměna stávají-
cích sadových stožárů 
a svítidel veřejného 
osvětlení uvnitř blo-

ků včetně vyvolaných přeložek kabelového vede-
ní a vegetační úpravy spočívající v odstranění po-
škozených, nevzhledných či nevhodně umístěných 
stromů a keřů a doplnění výsadby náhradou za 
smýcenou zeleň.                          (daz)

Strategii boje s neukázněnými jezdci na motor-
kách, kteří se ve stále větší míře prohánějí po 
lesích a v jiných přírodních lokalitách katastru 
Moravské Třebové i přilehlých, si dala za cíl 
zformulovat schůzka inciovaná koncem květ-
na komisí pro životní prostředí rady města. Její 
předseda Kamil Sopoušek k problému a k vý-
stupům ze společného jednání členů komise, zá-
stupců státní správy a Lesů ČR uvádí:
Množící se stížnosti obyvatelstva na nájezdy 
motorkářů zejména v okolních lesích, v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů nebo v chráně-
ných územích moravskotřebovského regionu 
jsou alarmující. Jednotlivci nebo v poslední 
době i organizované skupiny motorkářů  způ-
sobují nebezpečné střety s turisty, cyklisty, les-
níky, zemědělci i s prostými občany.  Zvláště 
nebezpečné jsou jejich divoké jízdy v blízkosti 
letních dětských táborů (Peklo, Srnčí, Kvíčalka, 
Boršov). Touto nezákonnou „činností“ motorká-
ři porušují nejen pravidla provozu motorových 
vozidel – smějí jezdit pouze po komunikacích 
k tomu určených, ale způsobují i závažné škody 
v lesních porostech, kde v prudkých svazích vy-
tvářejí erozní rigoly, ničí lesní podrost a bylinné 
patro či nadměrným hlukem plaší zvěř a ptac-
tvo, ale devastují i ochranná vodárenská  pás-
ma, v chráněných územích ničí vzácné druhy 
rostlin a živočichů, způsobují škody zeměděl-
cům a soukromníkům. Porušují přitom mnoho 
zákonů, především lesní zákon č. 289/1995 Sb., 
zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb., zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a mnoho 
dalších.
Záměrem schůzky bylo eliminovat ve spoluprá-
ci s Policií ČR tento druh nebezpečného sportu. 

Starosta Moravské Třebové Miloš Izák a místostarosta 
Moravské Třebové Václav Mačát se zástupcem dodava-
tele prací Jaroslavem Seidlem   Foto: Dagmar Zouharová

Pokračování ze strany 1
Tento druhý nejvýznamnější a co do investic 
nejnáročnější projekt Moravské Třebové už má 
viditelné první výsledky. V přehledu přinášíme 
aktuální informace z dění na stavbě CRB:
Celý projekt je rozdělen na několik částí:
- stavební část
- restaurování
- vstupní brána
- propagace projektu
- naučná publikace
- informační kiosky
STAV VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
Stavební část má dokončené VŘ a obsahuje:
 - zbudování cest a stezek – na cestách probíhají 
dokončovací práce dláždění z žulové mozaiky

 - obnova krytých schodů mrtvých pro živé – zde 
probíhají obnovy omítek a osvětlení, dále bude 
provedena výmalba a nátěr šindelové krytiny

 - rovněž bude natřena i střecha lapidária na hřbi-
tově

 - na Křížové cestě zbývá obnovit dvě kaple, 
na kterých jsou provedeny práce na omítkách 
vnitřních i vnějších vč. omítky sanační a probí-
há oprava střech zahrnujících výměnu krytiny 
z břidlice

Na zámeckém nádvoří a v zahradách zbývá do-
končit:
 - obnovu hradebního systému v části pod vý-
chodní zahradou za bývalým mlýnem, nové 
krytí již obnovených hradeb z pískovcových 
desek náhradou vandaly poškozených bobro-
vých tašek 

 - dokončení rekonstrukce nádvoří zámku vč. 
technické infrastruktury - osvětlení, odvodně-
ní, zřízení závlahového systému

 - v souběhu s výkopovými pracemi probíhá zá-
chranný archeologický průzkum nádvoří a za-
hrad

 - započala obnova zámeckých zahrad částí jiho-
východ a jihozápad, kde vznikne nová klidová 
zóna v centru města

Vstupní brána tzv. brána času 
Bude zbudována vedle parkoviště pod zámkem 
a bude tvořit osu ul. Bránské a rozhledny Pas-
týřka. Jedná se o stavbu vstupního informačního 
objektu – tzn. vstupní brány pro naučné stezky.
Restaurování - uzavřené VŘ, je členěno na:
 - restaurování arkád zámku, kde již pokročily 
práce na severozápadním křídle 

 - probíhá dokončení restaurování sousoší Kal-
várie

 - restaurování kamenného portálu Schodů mrt-
vých pro živé

 - restaurování kamenných náhrobků a nástěn-
ných maleb lapidária na hřbitově

Veškeré restaurátorské práce probíhají pod dozo-
rem Národního památkového ústavu, územního 
pracoviště Pardubice.
Propagace projektu – realizace propagačně na-
učných aktivit v rámci realizace projektu zahr-
nuje: 
fotodokumentaci projektu, zhotovení grafického 
image celého projektu, které se projeví v ani-
movaných spotech, na informačních panelech, 
rozhlasové smyčce, krátkého filmu, bannerové 
kampaně na internetu, článcích v tisku, výrobě 
DVD, na výrobě losů, pohlednic, propagačních 
letáků.
V současné době probíhá opakované výběrové 
řízení na propagaci. Rada města na základě sta-
noviska regionální rady v červnu rozhodla o za-

hájení nových zadávacích řízení Cesta od rene-
sance k baroku – propagace ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, Cesta od renesance k baro-
ku – výroba filmu a rozhlasové smyčky, taktéž 
ve zjednodušeném podlimitním řízení a Cesta 
od renesance k baroku – překlady jako veřejné 
zakázky malého rozsahu s výzvou třem dodava-
telům.
Publikace – uzavřené VŘ. Obsahem publikace 
bude poutavé zpracování památek renesančního 
a barokního architektonického bohatství MT.
Informační kiosky – probíhá VŘ na dodávku, 
montáž a kompletní uvedení do provozu tří elek-
tronických kiosků s interaktivní mapou a jednoho 
mechanického kiosku. Více informací naleznete 
na https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/pro-
jekty-mesta/cesta-od-renesance-k-baroku.        (zr)

Cesta od renesance k baroku se začíná 
rýsovat ve svých základních částech

Komise pro životní prostředí navrhuje průběž-
ně zveřejňovat v tisku a zejména v Moravsko-
třebovském zpravodaji výzvy k občanům, aby 
v případě střetů s motorkáři neprodleně nahlásili 
vzniklou situaci na telefonní číslo 158. Komise 
životního prostředí dále doporučuje Radě města 
Moravská Třebová, aby prostřednictvím Svaz-
ku obcí Moravskotřebovsko a Jevíčsko byla tato 
problematika řešena komplexně v rámci regio-

nů. Mimo jednotlivých zásahů místních odděle-
ní Policie ČR a městské policie doporučuje Ko-
mise životního prostředí organizovat rozsáhlejší 
akce proti motorkářům, nejlépe v širší spolu-
práci několika policejních oddělení (Moravská 
Třebová, Svitavy a další) a  navrhuje pořídit 
moderní monitorovací zařízení („fotopasti“), 
která budou umístěna na vytipovaných místech 
v terénu.      (daz)

Vizualizace podoby Brány času z dokumentace CRB
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Zpráva o akci Zeptej se mě
Dne 15. 6. 2012 proběhl v parku u muzea 
a jeho blízkém okolí dětský den zaměřený na 
prevenci kriminality a bezpečnost nazvaný Ze-
ptej se mě. Tuto velkou akci uspořádala Oblast-
ní charita Moravská Třebová a Městská policie 
Moravská Třebová ve spolupráci s IZS, Zdra-
vým městem, Kulturními službami a Domem 
dětí a mládeže Moravská Třebová. Akce byla 
určena nejen pro děti a mládež z mateřských, 
základních a středních škol, ale i pro širokou ve-
řejnost. Integrovaný záchranný systém (Policie 
ČR, Hasičský požární sbor a Záchranná služba) 
předvedl veřejnosti na ulici Svitavská svou tech-
niku a názorné ukázky jejich práce. Jednalo se 
o praktickou ukázku zásahu pořádkové jednotky, 
kdy ozbrojení policisté v černých kuklách „zne-
škodnili výtržníky“, IZS předvedl simulaci do-
pravní nehody s vyprošťováním zraněného člo-
věka. Ukázky první pomoci veřejnosti předvedly 
členky Českého červeného kříže a Záchranné 
služby. Oblastní charita Moravská Třebová roz-
místila v okolí muzea několik stanovišť a svůj 

stánek s výrobky uživatelů DS Domeček a STD 
Ulita. Návštěvníci si na stanovištích mohli vy-
zkoušet, jaké to je mít zdravotní handicap (např. 
přesun člověka na invalidním vozíku, chůze 
o slepecké holi, poznávání předmětů bez pomoci 
zraku). Děti si ve stanu s barvami mohly vytvořit 
svůj vlastní výrobek. Svůj stánek zde měla také 
organizace Bonanza, která nabídla dětem mož-
nost zatančit si na tanečních podložkách. Díky 
slunečnému počasí mohli nabídnout pracovníci 
DDM účastníkům možnost podívat se na slun-
ce solaroskopem z hvězdárny Boleslava Tecla. 
V průběhu dne se veřejnosti představili také dob-
rovolní hasiči z Udánek, kapela Světlo světa, ky-
tarista pan Křemenák, proběhl ukázkový výcvik 
psů. Během celého dopoledne byly promítány 
spoty s náměty drogové tématiky, které darovala 
pražská organizace Jeden svět. V podvečer moh-
li návštěvníci zhlédnout v prostorách kinosálu 
dokument Katka režisérky Heleny Třeštíkové 
o drogově závislé dívce. Celou akci společně 
moderovali velitel Městské policie Moravská 

Domov pod hradem Žampach otevřel 
novou dočasnou odlehčovací službu

Odlehčovací služba v Domově pod hradem 
Žampach je zřízena za účelem dočasného 
zastoupení osoby, která jinak doma pečuje 
o dítě nebo dospělého se zdravotním postiže-
ním a dočasné umístění ji umožní vytvořit si 
čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Tuto 
službu je možné poskytnout i na kratší časo-
vý úsek a opakovaně. V úhrnu to mohou být 
až tři měsíce v průběhu každého kalendářní-
ho roku. Odlehčovací služba v žampašském 
domovu je určena dětem nebo dospělým oso-
bám s mentálním nebo kombinovaným zdra-
votním postižením starším 1 roku. Účelem 
této služby není trvalé nahrazení stávající 

péče, ale dočasná pomoc rodině s předpokla-
dem návratu osoby, o kterou se stará zpět do 
rodiny.       (zr)
 
Informace pro zájemce:
Jan Škarka DiS., sociální pracovník
tel. 465 635 151, email: socialni2@uspza.cz
Více na www.uspza.cz

V Moravské 
Třebové se stále 
peče dobrý chléb

Společnost Moravec – pekárny s. r. o. 
zaznamenala v minulém měsíci hned 
dva veliké úspěchy. Dne 15. 5. 2012 se 
zúčastnila soutěže o potravinářský vý-
robek „MLS Pardubického kraje“. Cer-
tifikát s právem užívat označení „MLS 
Pardubického kraje“ získal  březovský 
chléb. Je to již druhé ocenění  tohoto 
prodejně nejúspěšnějšího chleba ze sor-
timentu speciálních chlebů. Dne 7. 6. 
2012 se společnost  zúčastnila prestižní 
celostátní soutěže o chléb roku na akci 
Dny chleba 2012 v Pardubicích  a opět 
odešla s velikým úspěchem.  Konzumní 
chléb 1200 g se zařadil mezi nejlépe 
hodnocené výrobky a získal právo 
označení „chléb vynikající kvality“. 
Sortiment chlebů tvoří hlavní část pro-
dukce třebovských pekařů. O jejich 
úspěchu na trhu svědčí i to, že výrob-
ky společnosti lze nakoupit v široké ob-
chodní síti od města Poličky po Litovel 
a od Boskovic po Lanškroun. Chléb je 
vyráběn  s využitím nejmodernějších 
technologií, do kterých společnost in-
vestovala v posledních letech značné 
finanční prostředky. Podstatnou částí 
ovlivňující kvalitu a odlišný charakter 
třebovského sortimentu chleba je v ČR 
ojedinělý způsob výroby přírodního žit-
ného kvasu  ve speciálních zracích za-
řízeních.  Pekaři z Moravské Třebové 
si  obou úspěchů značně považují a my 
spotřebitelé jsem rádi, že jíme jeden 
z nejlepších chlebů v ČR.                        (zr)

Třebová pan Karel Bláha a paní Lucie Vašáková. 
Akce Zeptej se mě měla velký úspěch. Organizá-
toři se těšili opravdu hojné účasti zvláště z řad dětí 
a mládeže. Rádi by i v příštím roce podpořili ob-
last prevence kriminality a bezpečnosti v našem 
městě a okolí a uspořádali opět podobně zaměře-
nou akci.   Ludmila Lišková,

koordinátorka Zdravého města a MA 21

Poděkování 
doktoru Křížovi

Chci touto cestou poděkovat doktoru Stanisla-
vu Křížovi za naprostou profesionalitu a do-
voluji si tvrdit i záchranu mého života. Já jako 
pacient, tedy obyčejný laik ve věci medicíny, 
nemohu logicky posoudit jeho odbornou úro-
veň - přesto si myslím, že v jeho letech je to 
skutečný odborník. Ovšem co si na doktoru 
Křížovi nesmírně cením, je jeho vpravdě lid-
ský přístup k pacientům. Dokáže mile a pře-
svědčivě vysvětlit zdravotní problémy. Děkuji 
prostřednictvím zpravodaje panu doktoru Kří-
žovi a jeho sestřičce paní Horákové za vše, co 
pro mne a určitě i pro ostatní pacienty dělají. 
Přála bych si více takových lékařů.

Hana Dosedělová, Rychnov na Moravě

Děti ze základní školy Palackého při ukázce záchranářských přístrojů          Foto: Dagmar Zouharová
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel . 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

lé zákona poskytli muži pomoc, když dotyčný 
odmítl přivolání lékařské pomoci, naložili jej 
do služebního vozidla a převezli do místa by-
dliště, kde se o něj postarala manželka. 

Záškoláctví
Někteří žáci základních škol se domnívají, 
že v určitém věku již není nutné prohlubovat 
své nabyté vědomosti a že v sedmé třídě zá-
kladní školy se již nemohou nic nového na-
učit. Proto místo návštěv školských zařízení 
tráví svůj čas produktivněji, a to návštěvami 
různých společenských zařízení, kde se roz-
hodně dozvídají spoustu důležitých informa-
cí bez kterých, jak se domnívají, se zřejmě 
jejich budoucí život neobejde. A tak v pátek 
8. 6. pátrala hlídka městské policie hned po 
dvou slečnách navštěvující vyšší ročníky jed-
né ze základních škol v Moravské Třebové. 
Nakonec se podařilo zjistit, kde se nezávisle 
na sobě obě slečny nacházejí. Jedna z toula-
jících se děvčat dokonce ve chvíli kdy zjis-
tila, že ji hledá městská policie, raději svou 
situaci přehodnotila a své putování zakonči-
la s důvěryhodnou výmluvou ve škole, jen 
s rozdílem několika málo hodin od ostatních 
žáků, kterým začíná vyučování v 8:00 hodin. 

Vulgární zákazník
Tisícikorunovou pokutu si vysloužil zákaz-
ník, který navštívil bufet v obchodním domě 
Kubík. Obsluha bufetu přivolala na pomoc 
městskou policii ve chvíli, kdy začal zákaz-
ník personál častovat neslušnými výrazy. 
Představitelé zákona ihned věděli, s kým 
že mají tu čest. Častý klient strážníků M. B. 
z Moravské Třebové si však nedal říci a ve 
svém konání i nadále pokračoval. A tak zřej-
mě tisícikoruna nebyla toho dne tím největ-
ším trestem. Ten přišel v podobě manželky, 
která si onoho vulgárního výtržníka přišla na 
místo samotné převzít. 

Karel Bláha, velitel městské policie 

Pult centrální 
ochrany

Město Moravská Třebová nabízí mož-
nost zabezpečení bytů a domů v sou-
kromém vlastnictví, provozoven slou-
žících k podnikatelské činnosti, firem, 
skladů a dalších nemovitostí, připo-
jením pomocí Elektronického zabez-
pečovacího zařízení k Pultu centrální 
ochrany. Služba je nabízena nejen ob-
čanům Moravské Třebové. O zabez-
pečení majetku připojeného k PCO se 
starají strážníci městské policie, kteří 
připojené objekty kontrolují i v prů-
běhu nočních a denních služeb. S již 
zřízeným Elektronickým zabezpečova-
cím systémem je možné se k PCO při-
pojit téměř okamžitě. V případě zájmu 
o nadstandardní zabezpečení vašeho 
majetku za velice zajímavé ceny se ob-
racejte na níže uvedená telefonní čísla 
nebo emailové adresy, kde Vám budou 
poskytnuty potřebné informace.
GSM: 605 255 351, 731 031 231, 

e-mail: kblaha@mtrebova.cz, 
pco@mtrebova.cz

Městská policie radí
Pozor na nechtěné rušení nočního klidu! V let-
ních měsících si chceme posedět a pobavit 
se v příjemné společnosti svých přátel a zná-
mých, doplnit chybějící tekutiny po celoden-
ním zanedbávání pitného režimu. To však 
zpravidla doháníme alkoholickými nápoji a po 
několika málo skleničkách si s postupujícím 
časem ani neuvědomujeme, že se zvyšujícím 
hlasem při vzájemném překřikování se po-
malu zvedá i hladina decibel a zejména to, že 
v nočních hodinách se takové naše pobavení 
může stát nesnesitelným například pro souse-
dy, kteří jsou nuceni v brzkých ranních hodi-
nách opouštět své příjemně rozehřáté postele. 
A tak mohou nastat situace, zejména v hustě-
ji osídlených částech města, které donutí ne-
šťastné sousedy přivolat na pomoc například 
hlídku městské policie, která bude nakonec 
nucena omezovat Vás v příjemné zábavě. Pa-
matujme proto na obecná pravidla nastavená 
naší společností a snažme se je dodržovat. 
A mějme na paměti, že noční klid je stanoven 
od 22:00 do 06:00 hod. A samozřejmě neza-
pomínejme, že i v denních hodinách nesmíme 
své okolí obtěžovat nadměrným hlukem! 

Nákup alkoholu
Pro láhev alkoholu si zašel dne 12. 6. po 17 
hod. dvaadvacetiletý mladík J. N. z Boršova 

do prodejny Billa na Komenského ulici. Jen 
spěch a stres z tlačící se fronty u pokladny 
mohly tohoto mladého nešťastníka dohnat 
k tak zoufalému činu, že pronesl láhev s al-
koholem v hodnotě 79,90 Kč přes pokladnu 
a vůbec si neuvědomil, že opomenul láhev 
uhradit. Naštěstí si však obchodní řetězce 
platí službu, která v takových případech 
okamžitě reaguje a takové osoby upozorní 
na případný nedostatek. Jelikož však 
mladík nechtěl uznat svoji chybu, byla na 
místo přivolána hlídka městské policie. 
Policisté ovšem neučí takové nešťastníky 
slušnému chování a nevysvětlují, že při 
průchodu pokladnou je nutné vytáhnout 
peníze a zboží, které před malou chvílí vzali 
z regálu obchodu, je nutné uhradit. A tak se 
stalo, že byl dotyčný, strážníkům i v tomto 
věku dobře známý výtržník, předveden na 
Obvodní oddělení Policie ČR, kde vzhledem 
k opakujícím se obdobným činům byl 
ponechán v rukou policistů Policie ČR, kteří 
se případem dále zaobírají. 

Dobrý skutek
Nejen ukládání pokut, jak si mnozí myslí, je 
prací strážníků městské policie. Samozřej-
mostí je také pomoci občanům nacházejícím 
se v nouzi nebo nesnázích, které bez cizí po-
moci nejsou schopni zvládnout. Dne 9. 6. před 
osmnáctou hodinou při hlídkové kontrolní 
činnosti spatřila hlídka městské policie leží-
cího muže ve věku 62 let na chodníku ulice 
J. K. Tyla. Hlídka okamžitě reagovala a při-
spěchala muži na pomoc. Strážníci zjistili, že 
tento muž zřejmě pouze špatně došlápnul na 
okraj chodníku a zranil si koleno. Představite-

Cena města za rok 2011

Cenu města za rok 2011 obdržel muzikant a propagátor vážné hudby Rudolf Mánek. Převzal ji z rukou sta-
rosty města Miloše Izáka na zasedání zastupitelstva 4. června 2012                      Foto: Jan Mauler
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky 
vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
V červenci a v srpnu nepromítá .

Kulturní centrum

Připravujeme

Kinematograf bratří 
Čadíků
21 .–24 . srpna 2012 vždy od 21:00 hodin
Moravská Třebová, náměstí T . G . 
Masaryka
Program:
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého
V peřině 
Nevinnost
Lidice 

Kejkle a kratochvíle
1 . září 2012 od 13:00 hodin, areál zámku 
Moravská Třebová

Výstava
Fotofestival 2012
Výstavující: Robert Vano, Markéta Luskačová, 
Evžen Sobek a další.

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

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

Výstava Expedice středověk
do 16 . 9 ., Zámek Moravská Třebová
Výstava přibližující život lidí ve středověku zábav-
nou a interaktivní formou. Interaktivní exponáty 
vozové hradby, turnajového koně, pranýř, kláda pro 
zločince, možnost vyzkoušet si středověké oblečení 
nebo zbroj. Ukázky tyčových zbraní a další.

Ze slavnostního předání ocenění vítězům výtvarné soutěže Památky očima 
mladých v zasedací místnosti radnice                Foto: archív

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

Výtvarná soutěž Památky očima mladých

Aktivní maminka
Máte malé dítě a nudí vás obyčejné procházky? 
Chcete sportovat a zároveň se seznámit s další-
mi aktivními maminkami? Máte doma malé mi-
minko a chcete zhubnout poporodní kilogramy? 
Rády byste cvičily, ale nemáte hlídání a samot-
nou vás cvičit nebaví? Nechcete svoje děťátko 
opouštět ani na chvilku? V tom případě je cvi-
čení s kočákem FIT MAMI OUTDOOR určeno 
právě vám! Přidejte se k ostatním maminkám 
a vyzkoušejte program FITMAMI. Ve Svitavách 
a Moravské Třebové jsme začali v červnu. Bližší 
info na www.aktivnimaminka.cz.      (zr)

Dne 22. 5. 2012 proběhlo v zasedací místnosti 
radnice vyhlášení výsledků místního kola vý-
tvarné soutěže Památky očima mladých. Sou-
těž vyhlásila Rada města Moravská Třebová 
jako součást celorepublikové výtvarné soutěže 
pořádané městem Kutná Hora, která je dopro-
vodným programem Národního zahájení EHD 
2012 v Kutné Hoře. Soutěž byla vyhlášena ve 3 
věkových kategoriích, a to v kategorii 6-10 let, 
11-14 let a 15-18 let. Porota, kterou jmenovala 
rada města, hodnotila kresby dětí a nebylo vů-
bec jednoduché vybrat ty nejzdařilejší obrázky 

z každé kategorie. Vyhodnoceni a odměněni byli 
opravdu ti nejlepší.
Kategorie 6-10 let:
1. místo Anna Gerišerová, ZŠ Palackého
2. místo Veronika Růžičková, ZŠ Palackého
3. místo Matěj Krajči, ZŠ Palackého
Kategorie 11-14 let:
1. místo Michaela Žirovnická, ZŠ Palackého
2. místo David Polanský, ZŠ Kostelní nám.
3. místo Ivona Bambušková, ZŠ Palackého 
Kategorie 15-18 let:
1. místo Klára Sedláčková, ZŠ Palackého

2. místo Leona Sovková, 
ZŠ Palackého
3. místo Václav Ševčík, 
ZŠ Palackého
Dětem blahopřejeme k je-
jich úspěchu a věříme, že 
uspějí i v celorepubliko-
vém kole.Vítězové z ka-
ždé kategorie totiž postu-
pují do celorepublikového 
kola, které vyhlásilo Za-
stupitelstvo města Kutná 
Hora. Hodnocení vítěz-
ných prací z měst a obcí 
a zpracování výsledků 
bude probíhat od 15. do 
30. 6. 2012. Vítězové jed-
notlivých kategorií budou 
informováni e-mailem. 
Samotné vyhlášení vítězů 
v rámci Národního zahá-
jení EHD proběhne 8. 9. 
2012 v Kutné Hoře.    (zr)
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Na prázdniny s Chupitem – Dj Pitrrs
Oblíbený drink s třešní za super cenu.

Brusinková STAMP Party – Dj Maty
UV razítka co tě v klubu rozsvítí!!! Dobij se vším, co má brusinkovou příchuť!

Amundsen Party – Dj Mike
Dej si vodku Amundsen v akci a vyhraj řadu letních dárků.

Koktejl Party – Dj Pegas
Vybrané druhy míchaných nápojů za pade.

7.7.

„Z“ Party – Dj Juri
Začni Zetkem a získej dárek.

18.8.
Poslední prázdninová Megaparty – Dj Mike
Překvapení večera...

25.8.

4.8.

28.7.

Semtex Party – Dj Pitrrs
Kup si semtex a setři si svou výhru!

11.8.

14.7.
LASER SHOW – Dj Maty
V klubu se opět rozsvítí mraky laserových paprsků!

21.7.

Muzejní noc
V pátek 8. června se konala Moravskotřebov-
ská muzejní noc, tentokrát na téma Čína. Díky 
podpoře Pardubického kraje se mohli návštěvní-
ci kromě bezplatné návštěvy expozice a výstav 
dovědět mnohé o čínštině, čínském písmu a ka-
ligrafii, naučit se jíst hůlkami, skládat tangramy 
a ochutnat tradiční čínské speciality. Kromě mo-
ravskotřebovského cestovatele a studenta čín-
štiny Lumíra Moučky se na programu podíleli 
pracovníci Konfuciovy akademie a Katedry asij-
ských studií FF UP v Olomouci.                   –jm-

Hřebečský slunovrat byl první a vynikající
Festival, jehož první ročník se konal v sobotu 23. 
června, při své premiéře rozhodně nezklamal. 
Na Hřebečském slunovratu se v průběhu dne se-
šly čtyři tisícovky lidí, aby vyslechly vystoupe-
ní svých oblíbených kapel 
a při tom se pobavily se 
svými přáteli u dobrého 
jídla a pití. Od časného 
dopoledne se na hlavním 
a vedlejším pódiu střídaly 
amatérské hudební forma-
ce a taneční soubory, a tak 
čas plynul velice rychle 
i příjemně. Ve finále ve-
čera jsme měli možnost 
poslechnout si vynikající 
kapely vzniklé teprve ne-
dávno, jejichž členy jsou 
lidé z celého bývalého 
svitavského okresu. Los 
Hongos, Trio de Janeiro 
a koruna večera Čecho-
mor ukázaly vynikající 

hudební virtuozitu. Vedení obou měst, která se 
na organizaci společné kulturní akce na prostřed-
ku cesty mezi Svitavami a Moravskou Třebovou 
dohodla při svých společných setkáních v uply-

nulých měsících, mohou být spokojena. Pohled 
na ozářenou tisícihlavou masu lidí shromáždě-
ných před hlavním pódiem těsně před začátkem 
vystoupení Čechomoru byl dechberoucí. Skončil 
Slunovrat první, ať žije Slunovrat druhý!     (daz)

Na vedlejším pódiu se  několikrát za den předvedl Hřebečský taneční sou-
bor z Moravské Třebové          Foto: Dagmar Zouharová
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Když hranice spojují
To je název projektu, který proběhl na dvou ško-
lách v noci z 1. na 2. června 2012. Ptáte se, na kte-
rých? Tady je odpověď. První ze škol se jmenuje 
ZŠ Palackého, Moravská Třebová a druhá ZŠ Jo-
zefa Horáka, Bánská Štiavnica. Přestože vybraní 
žáci obou škol prožívali noc ve svých vlastních 
školách, byli až do půlnoci téměř stále propoje-
ni prostřednictvím telemostu. A co bylo hlavní 
ideou večera? Dokázat, že hranice nemusí vždy 
rozdělovat. dvaatřicet žáků naší školy v průběhu 
večera plnili úkoly úplně stejné jako o něco méně 
početná skupinka slovenských kamarádů v Bán-
ské Štiavnici. Nejdříve skupiny, do kterých byli 
účastníci rozděleni, musely nastudovat text ve 
slovenštině. Týkal se legendárního Titanicu, pak 
skupiny odpovídaly na otázky, které se tohoto 

textu týkaly. V druhém bloku jak slovenští přá-
telé, tak naši žáci měli možnost tvořit modely 
(oděvy, plavidla) z recyklovatelných materiálů. 
Některé se opravdu povedly. Třetí část programu 
byla opět zaměřena na znalost mateřského jazy-
ka přátel. Slovenští kamarádi dostali 15 českých 
slov (perliček), naši naopak 15 slovenských výra-
zů (rovněž perliček) a měli odhadnout jejich vý-
znam. Je pravda, že u některých vysvětlení jsme 
se zasmáli. V závěru večera skupiny prostřednic-
tvím telemostu pobavily své protějšky scénkami, 
dialogy, básničkami, písněmi. Po rozloučení se 
slovenskými kamarády se naši reprezentanti ještě 
vydali vyzkoušet svá vlastnoručně vyrobená pla-
vidla do bazénu. A pak – už hajdy do spacáků.
Školní žákovský parlament, ZŠ Palackého 1351

Program bohoslužeb 

Českobratrské církve evangelické
Pravidelná:
 - neděle 9 hod. bohoslužby v chrámu
 - pondělí 15:30 hod. setkání v domově dů-
chodců odd. D první patro

 - čtvrtek v 17 hod. biblická hodina na faře
 - pátek 17 hod. neformální setkání k rozho-
vorům na volná témata na faře

 - ve čtvrtek 5. července bude téma biblické 
hodiny zaměřeno na vzpomínku M. J. Husa

Provozní doba 
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, rod. 
a mateřské centrum
16:00-19:00 Tvořivé dílny pro ženy a dívky
16:30-18:00 Flétničky s p. Dosedělovou
Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum
Čtvrtek: 16:00-17:00 Plaváček (bazén ZŠ Palackého)
Pátek: 15:45-17:30 SVĚTLUŠKY (společenství 
dívek 7-11 let)

PŘIPRAVUJEME
12.-14. 7. tradiční pěší pouť z M. Třebové do 
Králík
22.-29. 7. farní dovolená rodin ve Fryštáku
30.7.-3. 8. prázdninová školička Ferdy Mra-
vence
Informace o jednotlivých akcích najdete na na-
šich webových stránkách.
Upozorňujeme návštěvníky, že centrum bude 
v době letních prázdnin uzavřeno (s výjimkou 
plánovaných akcí).  Irena Wölfelová

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Pohádky k nakousnutí aneb 
Medový ráj na gymnáziu

28. června ožily již po desáté prostory moravsko-
třebovského gymnázia neobvyklými návštěv-
níky, dětmi ze základních a mateřských škol 
z města a okolí. Jubilejní Den dětí na gymnáziu 
se tentokrát nesl v duchu perníkových dobrot. 
Malí návštěvníci v doprovodu svých starších 
kamarádů, studentů školy, poslouchali pohádky 
s tematikou jídla, medu a perníčků. Seznámili se 
s historií medařství a perníkářství, pronikli do tajů 
výroby medu a medových produktů. V medové 
dílně si vyzkoušeli svou zručnost a po ochutnáv-
ce, v duchu zásad kultury stolování, si domů odná-
šeli sladkou odměnu, perníkovou medaili. A proč 
právě perník? Voňavý, zdobený nebo lepený? Zná 
ho přece každý Východočech, každý ho ochutnal, 
je symbolem Pardubic, bez nadsázky obletěl celý 
svět a od roku 2008 je chráněn ochrannou znám-
kou Evropské komise.   Z. Mičková, Š. Sekaninová

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
Pořad bohoslužeb:
Po   9:00 hod. klášterní kostel
Út, St 18:00 hod. farní kostel
Čt 18:00 hod. klášterní kostel
Pá 18:00 hod. klášterní kostel
So 18:00 hod. klášterní kostel
Ne   8:00 hod. farní kostel
 11:00 hod. klášterní kostel

Novinky z Křižovatky
Poslední týden v dubnu proběhla na naší škole 
komplexní inspekce, kterou iniciovala Česká 
školní inspekce v Pardubicích. Inspektorky po-
stupně zhlédly výuku ve všech třídách, hovořily 
s dětmi i vyučujícími, nahlédly do všech dostup-
ných dokumentů, které musí každá škola vést. 
A jaký závěr inspekce jsme se dozvěděli? Školní 
vzdělávací programy byly hodnoceny jako velmi 
dobré, učitelé pracují podle těchto programů, děti 
jsou vzdělávány moderními postupy. Inspekce 
neshledala žádný nedostatek. Inspekční zpráva 
vyznívá pro školu velmi pozitivně. Jen jsme se 
oklepali z návštěvy inspekce, nastalo celostátní 
testování žáků pátých a devátých tříd. Pro žáky 
byly připraveny testy z českého jazyka, anglič-

tiny a matematiky. Testování se zúčastnili i žáci 
s vývojovými poruchami učení. Ani výsledky 
tohoto testování pro naši školu nedopadly vůbec 
špatně. Na konci školního roku čekají žáci na od-
měnu za celoroční práci. Tou je pro ně bezespo-
ru školní výlet. Mladší žáci byli v Javoříčských 
jeskyních a v ZOO v Olomouci, starší v Mla-
dečských jeskyních a také v olomoucké ZOO. 
Osmáci navštívili olomoucké historické centrum 
a aquapark, deváťáci si prohlédli historické pa-
mátky Brna a plavili se po Brněnské přehradě. 

V květnu mají rodiče možnost přihlásit své děti 
do přípravné třídy v dalším školním roce. I letos 
projevili rodiče zájem o vřazení svých dětí do 
malého kolektivu této třídy. Do přípravné třídy 
bude přijato 11 dětí.
Se školním rokem jsme se rozloučili 28. června 
velkou školní akademií. Ta byla sestavena z vy-
stoupení dětí všech tříd naší školy. Na akademii 
proběhlo slavnostní přijetí dětí z přípravné třídy 
do řad školáků a oficiální rozloučení se žáky de-
váté třídy.                       Eva Izáková
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Banskoštiavničané se pokochají díly 
moravskotřebovské výtvarnice 

Bambiriáda 2012

Gymnazisté navštívili severozápadní Čechy

Přehlídku svých prací představí obyvatelům 
partnerského středoslovenského města Banská 
Štiavnica výtvarnice a učitelka základní školy 
v Palackého ulici Hana Horská. Položili jsme jí 
při této příležitosti několik souvisejících otázek:
Kdy se zrodil nápad vystavovat v BŠ?
Když jsem poprvé byla nominována do delega-
ce za naše město, abych se setkala s ředitelem 
štiavnické základní školy Janem Maruniakem 
a dohodla spolupráci mezi základními školami 
našich měst. Tehdy jsem byla představena i jako 
výtvarnice. V tu dobu probíhala v Česku má vý-
jimečná výstava obrazů vytvořených v progra-
mu Corel. Nápad tu tedy byl, nabídka byla vyř-
čena a nyní se realizuje.
Měli obyvatelé BŠ možnost zhlédnout vaše 
obrazy už někdy dříve?
Na poslední mé vernisáži v Moravské Třebo-
vé byla přítomna celá delegace ze spřáteleného 

města Banské Štiavnice vedená viceprimátorem 
Dušanem Lukačkem. Velmi si toho vážím.
Jaký je váš vztah k BŠ?
Slovenský národ je naším nejbližším národem, 
slovenština je mi velmi blízká, však jsem z ní 
uspěla na výbornou i při zkoušce na vysoké ško-
le. Pojí nás pouto nejen jazykové, ale i historické 
a kulturní. Toto přátelství nám dodává pocit sou-
náležitosti. Naše město se snaží pro to vytvářet 
výborné podmínky nejen touto akcí. Je to správ-
ná cesta k lidskému vzájemnému pochopení. 
Vybrala jste pro BŠ tématicky ucelený sou-
bor, nebo se jedná o průřez tvorbou a pokud 
ano, tak za jaké období?
Půjde o soubor olejomaleb i počítačových gra-
fik, ke kterým mám v současné době já sama 
nejblíže. Objeví se tam i práce starší, nejvíce 
však z posledního období, ale i několik zcela 
nových.                      (daz)

Na Bambiriádě v Chrudimi došlo k pře-
dání cen finalistům krajského kola soutěží 
v projektu „Volba povolání v Pardubickém 
kraji“.
Letošní 14. ročník Bambiriády se v Chrudimi 
konal ve dnech 24. a 25. května 2012 opět po 
dvou letech v místním parku Střelnice za krás-
ného slunečného počasí s bohatým programem 
pro děti a mladé lidi. Díky Bambiriádě mají 
každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost 
vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivi-
tu. Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech 
krajích České republiky pod širým nebem kde 
se prezentují jednotlivá sdružení a součástí tzv. 
“městečka“ je vždy pódium. A na tomto pódiu 

došlo dne 24. 5. 2012 k vyhlášení a předání cen 
finalistům krajského kola soutěží o nejlepší vý-
robek a literární práci v rámci projektu VPPK. 
Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků 
o technicky zaměřené obory při volbě dalšího 
studia a následně povolání a projekt finančně 
podporuje exkurze do technicky zaměřených 
výrobních podniků.
Krajská hospodářská komora Pardubického 
kraje připravila pro první 3 místa v obou ka-
tegoriích pěkné hodnotné ceny, které osobně 
šikovným žákům ZŠ předal manažer projektu 
Ing. Roman Sodomka za asistence koordiná-
torů projektu. Oceněni byli za literární soutěž: 
1. Novotná Emílie, ZŠ Třemošnice - Řeznice 

z donucení, 2. Tašner Vojtěch, ZŠ Zámecká Li-
tomyšl - Být strojvedoucím, 3. Večeřová Lucie, 
ZŠ Zámecká Litomyšl – Řezbář. Ceny za vítěz-
né výrobky si převzali: 1. Dudychová Markéta, 
ZŠ B. Smetany Lanškroun - Kolekce šperků, 
2. Komárek Michal, ZŠ Třemošnice – Zbroj, 
3. Lacinová Dana, SZŠ Chrudim - Keramická 
bota. Vítězné výrobky a literární práce nalezne-
te na www.vppk.cz.
Na závěrečné konferenci projektu, která se ko-
nala v červnu 2012, došlo k zhodnocení projek-
tu a podání informací k dalším připravovaným 
projektům týkajících se základního vzdělávání 
a  poděkování spolupracujícím školám a fir-
mám.      (zr)

Od března letošního roku běží na místním 
gymnáziu projekt nazvaný Spojení teorie 
s praxí v přírodovědných předmětech, který 
je financován z prostředků Evropských soci-
álních fondů. Během jeho trvání je pro žáky 
připravena pestrá nabídka aktivit, mezi něž 
patří i čtyřdenní exkurze zaměřená zejména 
na atraktivní místa Ústeckého a Karlovar-
ského kraje. Letos proběhla ve dnech 5. až 
8. června a zúčastnily se jí třídy 7. AV a 3. 
A. V uvedeném termínu se gymnazistům na-
skytla jedinečná příležitost navštívit lokality, 
o kterých se standardně dozvídají pouze ve 
vyučování. Zdolali vrchol Milešovky, prošli 
okruh v Tiských stěnách, dostali se do Te-
pelné elektrárny Ledvice a těžebního prosto-
ru v Mostecké pánvi, absolvovali naučnou 
stezku rašeliništi na Božím Daru, podívali se 
do krajiny z vrcholu Klínovce, měli možnost 

Velký úspěch na 
GMT

Letos již čtvrtým rokem organizovala Uni-
verzita Tomáše Bati ve Zlíně studentský 
projekt Ekonomicko-manažerská olym-
piáda, který je určen pro středoškolské 
studenty třetích ročníků z České a Slo-
venské republiky. Moravskotřebovské 
gymnázium se tohoto projektu zúčastnilo 
již podruhé, tentokrát s velkým úspěchem. 
Studentka sedmého ročníku víceletého 
studia, Michaela Rolečková, úspěšně pro-
šla dubnovým předkolem a v sobotu 16. 6. 
2012 přímo ve Zlíně na půdě Univerzity 
Tomáše Bati obstála v mezinárodní kon-
kurenci. Z celkového počtu 1849 studentů 
skončila mezi třiceti nejlepšími a bude jí 
tak nabídnuto přijetí do libovolně zvolené-
ho bakalářského studijního oboru Fakulty 
managementu a ekonomiky pro akademic-
ký rok 2013/14 bez přijímacích zkoušek. 
Gratulujeme!          Pedagogové gymnázia

Božena Němcová 
na gymnáziu

Již po čtvrté navštívila studenty moravsko-
třebovského gymnázia paní profesorka Ja-
roslava Janáčková, renomovaná odbornice 
na českou literaturu 19. století. V souvis-
losti se 150. výročím úmrtí Boženy Něm-
cové přiblížila našim žákům tuto spisova-
telku i kulturně historické souvislosti, které 
její tvorbu ovlivňovaly, trochu jinak než je 
znají z učebnic a encyklopedií. Díky tomu 
získali studenti nový pohled nejen na tuto 
spisovatelku, ale i na jejího manžela Jose-
fa Němce. Paní profesorka Janáčková je 
také autorkou řady publikací nejen o Bože-
ně Němcové. S částí její tvorby se mohli 
studenti v rámci besedy seznámit díky paní 
Koláčkové, ředitelce MKLB, která paní 
Janáčkovou doprovázela a některé knihy 
z fondu knihovny přinesla. Soustředěná po-
zornost a zájem žáků po celou dobu téměř 
dvouhodinového povídání svědčily o tom, 
že se celá akce zdařila.     

Šárka Sekaninová, Hana Antlová

ochutnat minerální prameny Karlových Varů, 
Františkových Lázní i Mariánských Lázní, 
stáli na úpatí Komorní hůrky, nejmladší sop-
ky České republiky. Na zpáteční cestě násle-
dovala ještě prohlídka Koněpruských jeskyní 
v Českém krasu. Na většině lokalit se žáci se-
tkali s odborníky, kteří je podrobně seznámili 
s problematikou uvedené oblasti. Pro pevnější 
ukotvení získaných informací byly k jednotli-
vým místům pro účastníky exkurze vytvořeny 
pracovní listy. Čtyři dny ve vzdáleném regio-
nu byly sice docela náročné, ale pro žáky jis-
tě znamenaly zisk celé řady zkušeností, které 
určitě zužitkují v dalším studiu i běžném ži-
votě. Projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Na této exkurzi byla žákům z roz-
počtu projektu hrazena doprava, ubytování 
a všechny vstupy.                 Přemysl Dvořák
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Po úspěšném atentátu československých parašutistů 
na říšského protektora Reinharda Heydricha 
27. května 1942 byla obec Lidice ve středních 
Čechách 10. června 1942 vypálena a srovnána 
se zemí, obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto 
do koncentračních táborů. Děti až na výjimky 
usmrceny v plynových komorách.         Foto: archív

Český svaz bojovníků za svobodu děkuje za fi-
nanční pomoc při organizaci cesty do Terezína 
a Lidic starostovi města Moravská Třebová Mi-
loši Izákovi.  Eliška Weissová

Lidické zastavení

Slušná většina 
Jsem proti zkratkám! Nemám nyní na mysli zkratky 
ve smyslu názvu třeba organizací či sportovních týmů. 
Jedná se mi o zkratkovitá spojení, v jistém smyslu by 
se dalo říci přirovnání. Nedávno jsem zaslechl opět 
v mediích takovéto spojení - politik = korupčník. 
Jistě většina bude souhlasně pokyvovat hlavou. Rád 
bych s tímto nesouhlasil a zamyslel se nad tím proč. 
Na mnoha místech můžeme narazit na různá zkratko-
vitá spojení, co třeba: podnikatel = zloděj, bankéř = 
tunelář, právník (obecně chápán advokát) = vydřidu-
ch, úředník = člověk neochotný a šikanující nás, neza-
městnaný = lenoch a člověk, který nemá zájem o práci, 
a takto bychom mohli dlouho pokračovat celou řadou 
dalších profesí (policista, soudce, učitel…). Každý by 
si vzpomněl jistě na to, jak někde zaslechl či se dočetl 
o podobném zkratkovitém přirovnání. Neměli bychom 
takto zjednodušovat. Vše je přece o lidech!  Základem, 
stavebním kamenem každé fungující společnosti, je 
slušný a pracovitý člověk. 
Důvěřujme proto v člověka! Nenechme se ovlivnit ja-
kýmkoliv paušalizováním. Dvě, tři červivá jablka ne-
znamenají důvod k odepsání celé sklizně. Všímejme 
si více té slušné a poctivé většiny. Často právě i díky 
médiím hážeme lidi z určité profese do jednoho pyt-
le. To, že média věnují pozornost jednomu hulváto-
vi, neznamená, že ostatní nemají vychování. Pokud se 
středobodem večerních zpráv stane alkoholik, ať už 
je lékař či soudce, neznamená to, že bez alkoholu ne-
mohou žít ti ostatní. Mysleme positivně! Všímejme si 
v okolí kladných příkladů, když už jim nevěnují tolik 
pozornosti novináři. 
Ocenit, pochválit a vyzvednout slušnost, poctivost 
a pracovitost není ostuda. Věnujme těmto lidem 
úsměv, vlídné slovo a třeba je i veřejně pochvalme. 
To nebolí a dokonce to ani nic nestojí. Na to máme 
všichni, jen to chce minimum energie zapojit pro po-
sitivní věc. Pro slušnost a vlídnost nás neubude a třeba 
se nám jindy zase vrátí. 
V některých profesích se nám to již daří. Kuchaři po-
chválíme v restauraci dobré jídlo, kadeřnici vydařený 
účes. Poctivý řemeslník i drobný živnostník je také 
šťastný, když za ním zůstane spokojenost klienta. Ale 
je to přece také podnikatel a přitom není ani zloděj 
ani podvodník. Co třeba zdravotní sestřičky? Léta již 
nenosí čepec a typické jednotné modrobílé unifor-
my. Stále to ale jsou ti andělé, kteří se o nás postarají 
s úsměvem ve dne, v noci i o svátku, kdy ostatní mají 
většinou volno, a nám bude velmi těžko. Jistě zde za-
pomenu na řadu jiných profesí, respektive většinu pro-
fesí. A o tom to je. Právě ta slušná a poctivá většina by 
neměla být takto zkratkovitě označována, ani v našich 
rozhovorech, ani v médiích. 
Rád vidím v lidech to dobré, nekácejme tedy pro ně-
kolik soušek celý zdravý les! Vše je v nás, v lidech! 
Dívejme se okolo sebe s otevřenýma očima a uvidí-
me především ty slušné a pracovité, kteří sice nejsou 
středobodem zájmu pro média, ale díky nimž se nám 
dobře žije!           Krásný den vám přeje Harald Čadílek

Hasiči občanům
Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových si-
tuací u nás. Mohou být způsobené přírodními jevy 
(tání sněhu, dešťové srážky) nebo civilizačními 
vlivy (protržení hráze vodního díla). V poslední 
době představují vážné ohrožení také náhlé příva-
lové deště, které způsobují tzv. bleskové povodně. 
Rozlišujeme tři stupně povodňové aktivity (SPA). 
1. SPA se nazývá bdělost  a nedochází k vybřežení 
toku a jeho rozliv, a tedy ani k hmotným škodám na 
majetku. 2. SPA se nazývá pohotovost a zde již do-
chází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší 
škody na majetku, aktivují se povodňové orgány. 
3. SPA, neboli ohrožení, vyhlašuje příslušný po-
vodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo 
při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů 
v záplavovém území, provádějí se zabezpečovací 
a záchranné práce. Bydlíte-li v záplavovém území, 
připravte se na povodeň předem. 
Co dělat těsně před opuštěním obydlí?
Pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci 
nebo ho včas odvezte na bezpečné místo. Odveď-
te do bezpečí domácí a hospodářská zvířata. Při-
pravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pyt-
le s pískem, lopaty). Uzavřete přívod vody, plynu 
a el. energie. Uhasněte otevřený oheň v topidlech. 
Připravte evakuační zavazadla pro všechny členy 
rodiny. Informujte se o způsobu a místě, kam se 
v případě evakuace přemístíte. Utěsněte kanalizaci 
a odpady ve sklepě a v přízemí. Zajistěte snadno od-
plavitelné předměty. Sledujte sdělovací prostředky 
a řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů. 
Na co se zaměřit po povodni?
Zkontrolujte své obydlí, řiďte se pokyny hygienika, 
informujte se o místech humanitární pomoci, kon-
taktujte Vaši pojišťovnu a aktivně se zapojte při li-
kvidaci následků povodní. Více naleznete na www.
hzspa.cz.  Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Terezínská tryzna
I letos se uskutečnila tradiční vzpomínková 
akce k uctění obětí nacistické perzekuce během 
2. světové války, a to v neděli 20. května 2012 na 
Národním hřbitově před Malou pevností v Tere-
zíně. Terezínská tryzna je pravidelnou každoroč-

Navštívili jsme památníky 2. světové války

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/

Dům dětí a mládeže

Spolupráce ZŠ ČSA s Domem dětí a mládeže 
v Moravské Třebové
Žáci školní družiny ze ZŠ Čs. armády 179 v Mo-
ravské Třebové dlouhodobě spolupracují s místním 
DDM. V letošním školním roce společně vytvořili 
dva projekty. Prvním projektem bylo „Čarování na 
Křižovatce“ pro žáky 1. třídy a členy školní samo-
správy. Projekt byl zaměřen na tradice spojené s pá-
lením čarodějnic. Po příchodu do DDM si všichni 
žáci museli vyrobit vlastní koště a připravit se na 
let. Tato disciplína byla pro všechny velmi přitažlivá 
a závody na koštěti nakonec zvládli všichni. Druhým 
úkolem bylo hledání čarodějnického pokladu v pro-
storách zahrady DDM, ve kterém bylo uloženo velké 
překvapení pro každého účastníka. Po splnění všech 
úkolů si všichni společně opekli párek a s radostí 
a elánem se vraceli zpět do školy, kde je čekal další 
program. Tím byla čarodějnická diskotéka a přespá-
ní ve škole. Za tuto vydařenou akci patří poděková-
ní nejenom pracovníkům DDM, ale i členům školní 
samosprávy.
Druhou velkou akcí pro žáky ŠD bylo uspořádání spo-
lečného víkendu v Lanškrouně, kterého se zúčastnili 
i žáci ze ZŠ Linhartice. Cílem celé akce bylo seznáme-
ní se a poznání dalšího města podle projektu: „Pozná-
váme města našeho regionu“. V průběhu celého dvou-
denního putování si účastníci nejenom změřili síly při 
různých sportovních soutěžích, ale také si ověřili svo-
je znalosti z dopravní výchovy a orientace v přírodě. 
Největším zážitkem byla návštěva farmy s domácími 
zvířaty, která patří Střední zemědělské škole v Lanš-
krouně. Na závěr tohoto pobytu byly všem účastníkům 
předány medaile. Věříme, že se spolupráce mezi DDM 

a ZŠ Čs. armády bude i v příštím roce prohlubovat, 
a to především za účelem vhodného využívání volné-
ho času u našich žáků.                           Jana Krejčová 

Poděkování
Než jsme se nadáli, máme tady prázdniny a s nimi 
čas sluníčka a dovolených. Dům dětí a mládeže ka-
ždoročně připravuje několik táborů a jinak tomu ne-
bylo ani letos. Děti si volily tábory všeobecně za-
měřené, ale také specializované na kreativní činnost, 
horolezectví, ale také tábor astronomický. Pro děti, 
které nechtějí být přes noc mimo své domovy, jsou 
připravené tábory příměstské. Přejeme všem, aby se 
jim společně strávený čas líbil a příjemné vzpomín-
ky je provázely celé léto. Velké poděkování patří ve-
doucím zájmových kroužků, kteří se mnohdy podílí 
na přípravě a realizaci letních táborů, ale především 
se dětem věnují celý školní rok. Předávají jim své 
zkušenosti a bez jejich obětavosti a nadšení by nic 
z toho nebylo možné. Budeme se s nimi i dětmi těšit 
zase na viděnou.                    Pracovníci DDM

Poslední volná místa na příměstském táboře – 
neváhejte!

PŘÍMĚSTSKÝ TáBOR - VHODNÝ PRO DĚTI 
KTERé JEŠTĚ NIKDy NA TáBOŘE NEByLy 
– od 27.-31. 8. 2012. Děti budou denně docházet 
v 8:00 hodin a končit v 16:00 hodin. Cena 1.200 
Kč. V ceně je zahrnuta 2x svačina, oběd v restauraci 
a klasická táborová náplň. Bližší informace u Jany 
Chadimové na tel. 777 798 003 nebo jana.chadimo-
va@atlas.cz.

ní pietní a vzpomínkovou událostí. Letos byla 
zahájena 20. května v 10:00 hodin nástupem 
čestné stráže a vojenské hudby. Poté následova-
lo kladení věnců a kytic na Národním hřbitově, 
zazněla hymna ČR a hlavní projev přednesla Mi-
roslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Následovala křesťan-
ská a židovská modlitba. Smuteční akci zahájil  
Jaroslav Vodička, předseda Ústředního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu, který akci 
spolu s Památníkem Terezín organizuje.
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Nájemníci a čekatelé: ještě jednou k bytové výstavbě za první republiky
V důsledku vážné bytové krize se po první 
světové válce stalo aktuálním tématem řešení 
malého bytu. To se mimo jiné odrazilo v zá-
konech o státní podpoře stavebního ruchu z let 
1919–1936. Mezi hlavní podmínky čerpání stát-
ní podpory patřil kvalitní půdorys bytu a dodrže-
ní velikosti obytné plochy. 
Požadovaná, resp. povolená 
plocha se přitom často měni-
la. Zpočátku zákony počítaly 
s obytnou plochou 80 m², takže 
byty mohly být nakonec urče-
ny jen zámožnějším zájemcům 
a řešení bytové krize nemohly 
napomoci. V roce 1927 zákony 
plochu „malého bytu“ snižují 
na polovinu a v roce 1934 zů-
stává jako podmínka pouze jed-
na obytná místnost v rozloze 20 
m² s příslušenstvím, právem už 
tehdy kritizovaná jako nezdra-
vé bydlení. O dva roky později 
nový bytový zákon určuje dva 
typy tzv. malobytu. První typ 
obsahuje jednu místnost velikosti 24 m² plus 
příslušenství, druhý k této ploše započítává „ka-
binet“o rozloze 10 m². „Kabinetem“ byl míněn 
další pokojík, který měl umožnit oddělené spaní 
dětí a rodičů. Novela z roku 1937 připouští i jiné 
rozdělení celkové plochy 34 m2 – to byla povo-
lená plocha „bytu pro chudé“, bytu, který mohl 
být postaven se státní podporou. 
Stavebníci, stavitelé, úředníci byli často kritizo-
váni, že stavby navrhují, povolují a realizují jen 
s ohledem na jejich výnosnost, bez spolupráce 
s architekty, což má za následek nevhodný pů-
dorys bytu nebo nevyhovující hygienické pod-
mínky. 

Výstavba „nouzových bytů“ v Moravské Tře-
bové
Také vedení Moravské Třebové se snažilo brzy 
po válce využít možnosti stavby bytů se státní 
podporou, tzv. nouzových bytů. Byly stavěny 
jednak tzv. dělnické rodinné domky, jednak by-
tové domy. Už v roce 1919 město požádalo o do-
taci na dva nájemní domy a šestnáct rodinných 
domků podle zákona o státní podpoře stavebního 
ruchu z 23. 5. 1919. Jejich výstavba pak byla ve 
dvou etapách realizována na začátku dvacátých 
let.
První bytové domy se státní podporou vznikly 
ve Stichově (dnes Školní) ulici č. 1, 3, 7, 9. Dům 
číslo 5 byl mezi dva původní bloky dostavěn až 
roku 1939. Ve třicátých letech přibyly bytovky 

Návrh rodinných domků pro Jiráskovu a Palackého ulici

Původní návrh bytového domu pro Školní ulici ze začátku září 1930

na druhé straně Stichově ulice – č. 2 a 4, ve Wei-
dlichově (dnes Bezručově) ulici č. 39 a v Pifflo-
vě (dnes Sluneční) ulici.
Výstavbou rodinných domků byla prodlouže-
na Nowakova (dnešní Jiráskova) ulice, ve kte-
ré byla výstavba rodinných domků zahájena už 

koncem 19. století, vznikla ulice Krausova (dnes 
Palackého), Supperova (dnes Boženy Němco-
vé), domky se státní podporou byly v menší míře 
stavěny také v jiných ulicích. Výstavbou město 
neřešilo jen bytovou krizi, ale také nedostatek 
práce pro místní stavební firmy a jejich subdoda-
vatele a snižovalo nezaměstnanost.

Bytové domy
V prvních „nouzových domech“ ve Stichově uli-
ci vzniklo 48 bytů, sestávajících z kuchyně a jed-
noho pokoje. 
O stavbě dalších dvou městských bytových 
domů v téže ulici bylo rozhodnuto v roce 1930. 
Podle plánů z 1. 9. 1930 byl původně navržen 
jeden blok se dvěma vchody. Stavba byla rozdě-
lena mezi místní stavitele – jednu polovinu měl 
postavit Franz Wünsch, druhou Franz Habicher; 
museli se zavázat, že využijí jen místní subdo-
davatele. 
Dům byl navržen jako dvoupatrový, v každém 
nadzemním podlaží mělo být osm bytů, z toho 
dva představovala jen „obytná kuchyň“. Vždy 
čtyři byty měly společnou předsíň, balkonek 
přístupný z chodby a vždy dva byty měly spo-
lečný záchod; jednopokojové byty měly výměru 
kolem 32 m2, obytné kuchyně pouze 23,40 m2.
Mministerstvo sociálních věcí přislíbilo podpo-
ru výstavby dvou bytových domů s podmínkou, 
že budou plány přepracovány tak, aby byly byty 
s příslušenstvím „v sobě uzavřeny“ – předložené 

plány nevyhovují zákonné normě, protože jsou 
záchody vždy společné pro dva byty. 
21. října 1930 byla povolena stavba dvou domů 
s malými byty podle přepracovaného projek-
tu. V každém poschodí byly nyní čtyři byty 
sestávající z pokoje a kuchyně, jeden z nich měl 

i „kabinet“. Byly vytápěny kach-
lovými kamny, součástí každého 
bytu byl záchod připojený k žumpě. 
Domy byly připojeny k městskému 
vodovodu, možnost koupání byla 
zajištěna umístěním koupací vany 
v prádelně. Kromě společné prádel-
ny měl každý byt přidělenou část 
sklepa a půdy. Oba domy postavilo 
město v roce 1931 (č. p. 806 a 807, 
č. o. 2 a 4). 
Roku 1933 byl postaven další, též 
dvoupatrový nájemní dům v prodlou-
žené Weidlichgasse – dnešní Bezru-
čova 39. Jeho dodavatelem byl Ing. 
Rudolf Ilgner, stavitel, který působil 
v Moravské Třebové a v Lanškrouně. 
V tomto domě musely být už tehdy 

i dvoupokojové byty – okresní úřad si vyžádal 
rezervaci jednoho z nich pro svého zaměstnance. 
Další dům byl v roce 1933 postaven ve Sluneční 
(tehdy Pifflově) ulici. Opět šlo o vyloženě soci-
ální byty, postavené se státní podporou – devět 
jednopokojových a tři jednopokojové s kabi-
netem. Měly být přidělovány jen rodinám bez 
prostředků, přičemž o typ s kabinetem se mohly 
ucházet jen rodiny s nejméně třemi nezaopatře-
nými dětmi. Stavba dalších takových bytovek 
v Pifflově ulici zřejmě brzy následovala.

Rodinné domky
Lepší standard bydlení poskytovaly „nouzové“ 
rodinné domky, stavěné rovněž se státní podpo-
rou, jejich získání však bylo spojeno se značný-
mi obtížemi.
Městská obec byla stavebníkem těchto rodin-
ných domků, ale podle zákona je musela stavět 
pro konkrétní „čekatele“, kteří se přihlásili ješ-
tě před započetím stavby a zavázali se domky 
po dokončení převzít za přesně stanovených 
podmínek. Seznam čekatelů podléhal schválení 
ministerstva sociální péče; čekatel musel před 
zahájením stavby složit nejméně 10 % předpo-
kládaných stavebních nákladů a postupně do 
převzetí zaplatit 20 % stavebních nákladů, které 
se ovšem oproti původnímu výpočtu zvyšovaly. 
Konečná částka, kterou měli čekatelé zaplatit, se 
nakonec oproti původnímu předpokladu zhruba 
zdvojnásobila. Čekatelé tím byli pochopitelně 

rozčarováni, často se 
snažili zrušit svůj če-
katelský vztah, bránili 
se převzetí domků za 
těchto podmínek. Došlo 
i k soudním sporům.
Jen výjimečně mohly 
domky zůstat v majetku 
města a být pronajímá-
ny „veřejným zaměst-
nancům, jichž pobyt jest 
v obci dočasný a nutný“ 
(obecní zřízenci, učite-
lé, četnický strážmistr, 
poštmistr,…).        -jm-
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XII. ročník Cesty na severozápad 

Certifikát regionální potraviny

Rok se sešel s rokem a dob-
rodruzi všech věkových kate-
gorií v neděli 3. června 2012 
již po dvanácté vyrazili na 
kolech s moravskotřebovský-
mi skauty cestou na severo-
západ. Trasa opět sledovala 
lesní silničku mezi Udánka-
mi a Hřebečským hřebenem. 
Navzdory jistým problémům 
s propagací akce letos na trať 
vyjel slušný počet 83 účastní-
ků. Na dvanácti kilometrech 
na ně čekalo 16 kontrol, na 
kterých plnili rozmanité, pře-
vážně nevážné úkoly. Mohli 
si tak například kromě jiného 
vlastnoručně podojit „kozu“, 
zastřílet z luku a vzduchovky, ulovit si „bizona“, 
vyzkoušet rýžování zlata, prokázat svou odvahu 
a mrštnost na lanové lávce či technickou zručnost 
při výměně kola vozu. Proti loňsku byly obmě-

něny dvě třetiny kontrol, takže 
i pravidelní účastníci (a není 
jich málo) si určitě přišli na své. 
Přibylo ale i hodně nových tvá-
ří, což je určitě potěšující, stej-
ně jako účast celých rodinných 
klanů. Opět byl k vidění i ně-
jaký ten drobeček v přívěsu za 
kolem, ale i hodně malých dětí, 
poctivě šlapajících na vlastních 
kolech. Naopak nejstarší aktiv-
ní účastnici bylo letos pěkných 
66 let. Soudě podle ohlasů se 
XII. ročník líbil (fotografie aj. 
na www.junak.mtrebova.cz/
cnsz). I počasí nám nakonec 
přálo, sprchlo až odpoledne po 
akci. Na organizaci se podílelo 

36 pořadatelů. Poděkování za podporu patří tra-
dičně městu Moravská Třebová a chvála všem, 
kteří nezaváhali a vyrazili s námi i letos na seve-
rozápad.        Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová

Certifikát regionální potraviny dostalo devět vý-
robků, mezi nimi trnávecký polooštěpek. Právo 
užívat logo MLSu Pardubického kraje získal Mo-
ravcův březovský chléb.

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek 
a radní zodpovědný za zemědělství, životní pro-
středí a venkov Václav Kroutil ocenili na pardu-
bickém zámku výrobce regionálních potravin. Ti 
se ucházeli o přízeň poroty ve dvou soutěžích a to 
Regionální potravina Pardubického kraje a Mls 
Pardubického kraje. „Obě soutěže získaly u spotře-
bitelské veřejnosti dobrý zvuk. Potraviny jsou vy-
robeny z českých produktů od českých zemědělců, 
tak jak to požadujeme v podmínkách soutěže,“ říká 
radní Kroutil. „Vycházíme ze zkušenosti z minulých 
ročníků, že je nutné dbát  na kvalitu potravin. Spo-
třebitelé se naučili vyhledávat certifikované potra-
viny, což pokládám za správné,“ dodal. Do soutěže 
Regionální potravina Pardubického kraje letos při-
hlásilo 27 výrobců stovky výrobků (vloni 66 vý-
robků od 17 výrobců). V šestém ročníku soutěže 
MLS Pardubického kraje hodnotitelé posuzovali 
130 výrobků od 33 výrobců. (V roce 2011 to bylo 
87 výrobků a 20 výrobců). Nejsilněji byla zastou-
pena kategorie masných výrobků tepelně opraco-
vaných a kategorie pekařských výrobků. Z letošní 
rekordní účasti v soutěži MLS Pardubického kraje 

se raduje radní Václav Kroutil. „Za šest let, kdy se 
koná, si získala renomé mezi výrobci potravin. Těší 
mě, že do obou soutěží vstoupila poprvé i hlinecká 
mlékárna, což pokládám za důkaz životaschopnosti 
pro budoucnost,“ upozorňuje radní Kroutil na další 
smysl soutěže, a tím je udržení zaměstnanosti v po-
travinářské i zemědělské výrobě v regionu. Vý-
sledky soutěže MLS Pardubického kraje 2012 byly 
slavnostně vyhlášeny hejtmanem Radko Martín-
kem a radním Václavem Kroutilem. Při této příle-
žitosti předali ceny vítězům. V soutěži regionální 
potravina 2012 se umístila v kategorii výrobků 
„sýry včetně tvarohu“ mlékárna Miltra B Městečko 
Trnávka se svým pařeným sýrem - polooštěpkem. 
Právo užívat logo MLSu Pardubického kraje v ka-
tegorii pekařských výrobků získal Březovský chléb 
moravskotřebovských Pekáren Moravec.
Do soutěže mohou každý rok přihlásit výrobky 
malí a střední potravinářští producenti. O tom, kdo 
zvítězí, rozhoduje komise tvořená odborníky Mini-
sterstva zemědělství, Státního zemědělského inter-
venčního fondu, Potravinářské i Agrární komory, 
Státní veterinární správy, Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce a v každém kraji samozřejmě 
v porotě zasedají i zástupci kraje. Obě soutěže or-
ganizuje společnost Agrovenkov, o. p. s., za pod-
pory  Ministerstva zemědělství ČR a Pardubického 
kraje.                      Jakub Rychtecký

Soutěžní rok mažoretek skončil 
17. 6. 2012 v Poděbradech 

Od titulu  Mistr oblasti a postupu na repub-
likovou  soutěž  jsou desátou nejlepší  sku-
pinou v republice ve své kategorii.
O další úspěch se zasloužila Katka Felne-
rová, vedoucí mažoretka, která si přivezla 
z Poděbrad nominaci na ocenění Mažoret-
ka roku 2012, když se dostala mezi 12 nej-
hezčích mažoretek, které budou o tento titul 
usilovat. (Příznivci mažoretkového hnutí  
vše mohou sledovat na: http://www.majo-
rettes-nbta.cz/).
Podtrženo a sečteno mažoretky Arnika měly 
rok ve velmi silné konkurenci úspěšný. 
Úspěch byl podmíněný nejen jejich vlast-
ním  úsilím, ale  i prací vedoucích -  Katkou 
Felnerovou, Petrou Halouskovou, Jitkou 
Štolovou - i rodiči mažoretek. Všichni si za-
slouží poděkování.
Je však třeba konstatovat,  že bez finanční 
podpory města Moravská Třebová (členů 
zastupitelstva a rady) by  nebylo možné se 
zúčastnit soutěží, které mažoretky v tomto 
roce absolvovaly (Švýcarsko – Tina Kolo-
má, Ronov nad Doubravou, Nymburk, Ost-
rava, Hranice, Poděbrady – skupina, Francie 
– Katka Felnerová) a v kterých měly mož-
nost reprezentovat Moravskou Třebovou. 
DĚKUJEME!           Marie Blažková

Malí dobrodruzi na severozápadě   Foto: archív

Cyklobus opět v provozu!
Od posledního červnového víkendu mohou pří-
znivci cyklistiky a turistiky opět využít služeb 
cyklobusu, který se bude na svou trasu Českomo-
ravským pomezím vydávat každý pátek, sobotu 
a neděli až do 30. září. Cyklobus bude v provozu 
i o svátcích, tedy 5. a 6. července a 28. září, kdy 
pojede podle nedělního jízdního řádu. Páteční tra-
sa cyklobusu povede z Poličky přes Svitavy do 
Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou Třebovou, 
Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl a Budislav do 
Poličky a večer zpět. V sobotu se cyklisté dostanou 
z Poličky přes Proseč do Vysokého Mýta, Litomy-
šle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne 
zpět. V neděli brzy ráno pojede cyklobus opět z Po-
ličky přes Svitavy do Jevíčka a z Jevíčka zpět přes 
Moravskou Třebovou, Svitavy a dále přes Českou 
Třebovou, Litomyšl, Vysoké Mýto a Nové Hrady 
do Proseče a Poličky.

Cyklobus bude součástí nově zavedeného systému 
integrované regionální dopravy Pardubického kraje 
(IREDO), což bude znamenat také změny v jízd-
ném. Na lince bude pro všechny cestující platit 
jednotný tarif IREDO, cena za přepravu kola bude 
20 Kč bez ohledu na vzdálenost. Systém nabízí ně-
kolik možností, jak ušetřit. Výrazné slevy jsou po-
skytovány dětem a osobám ZTP. Je možné využít 
také výhodné síťové jízdenky. Například rodinná 
síťová jízdenka pro dva dospělé a až tři děti v ceně 
260 Kč umožňuje po celý den neomezeně cestovat 
cyklobusem a všemi dalšími vlaky a autobusy za-
řazenými v systému IREDO. V cyklobusu lze vy-
užít i časových jízdenek IREDO. Podrobné infor-
mace o cyklobusu, jízdní řád, mapu a několik tipů 
na výlety najdete na www.ceskomoravskepomezi.
cz nebo v letáku, který je zdarma distribuován do 
všech domácností a k dispozici bude také v infor-
mačních centrech, na autobusových a vlakových 
nádražích a dalších místech.       Jiří Zámečník

Bonus pas – spousta 
výhod pro každého!

Českomoravské pomezí přináší všem turistům i do-
mácím možnost navštívit mnoho zajímavých míst 
regionu s výraznou slevou. Stačí, když si během 
návštěvy naší turistické oblasti zdarma pořídí sle-
vovou knížku Bonus pas, a mohou si začít užívat 
všech výhod, které nabízí. Atraktivní slevy po-
skytují hrady, zámky, muzea a galerie, ale i spor-
tovní a ubytovací zařízení, restaurace a kavárny 
nebo informační centra. Celkem přináší Bonus pas 
Českomoravského pomezí více než padesátku slev 
a bonusů. Podrobná pravidla, přehled poskytova-
ných slev a další informace o Bonus pasu najdete 
na www.ceskomoravskepomezi.cz a nově také na 
Facebooku. Před několika týdny byla na této oblí-
bené sociální síti spuštěna stránka Českomoravské-
ho pomezí (www.facebook.com/ceskomoravske-
pomezi), která informuje o aktuálních kulturních 
a sportovních akcích a přináší zajímavé fotografie, 
videa a tipy na výlety v našem regionu. Každý, 
kdo se stane facebookovým fanouškem Českomo-
ravského pomezí, získá nejen přehled o aktuálním 
dění v turistické oblasti, ale také přístup k soutě-
žím o zajímavé ceny. V minulých dnech totiž byly 
na facebookové stránce Českomoravského pome-
zí spuštěny aplikace, které informují o slevovém 
programu Bonus pas a fanouškům nabízí možnost 
soutěžit o slevové knížky a další atraktivní ceny.        
Jiří Zámečník, manažer DSO Českomoravské pomezí
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Studenti se na gymnáziu učí respektu k menšinám

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové

První červnový týden završilo 18 moravskotře-
bovských gymnazistů v nizozemském Leeuwar-
denu své roční úsilí na multilaterálním projektu 
Comenius s názvem „We are different, but…“ 
(Jsme odlišní, ale…). Studenti v průběhu škol-
ního roku zpracovávali problematiku životního 
stylu různých menšinových skupin v naší spo-
lečnosti (zdravotně znevýhodnění, etnické mi-
nority, náboženské skupiny, cizinci v ČR a ho-
mosexuálové). Výsledky své práce měli možnost 
porovnat na zahraničním setkání právě v Nizo-
zemí. Kromě práce tam na naše gymnazisty če-
kala také zábava, tentokrát ryze sportovní. Stu-
denti si vyzkoušeli jízdu na kánoích i netradiční 
sportovní aktivity. Velkým zážitkem byla např. 

hra pro zrakově postižené, tzv. goalball, kdy se 
hráči musí orientovat pouze za pomoci sluchu. 
Navštívili jsme také hlavní město Amsterdam, 
místo, kde dochází ke střetávání mnoha evrop-
ských i světových kultur. Je symbolické, že pro-
jekt, který učí studenty respektu k odlišnostem, 
se konal právě ve vysoce tolerantním Nizozemí. 
Studenti poznali odlišné kulturní prostředí a rov-
něž školský systém vyspělé evropské země, vše 
za finanční podpory evropského grantu. Jelikož 
je celý projekt dvouletý, budou mít studenti mo-
ravskotřebovského gymnázia v příštím školním 
roce možnost v práci pokračovat a své výsledky 
představí v některé z dalších partnerských zemí 
projektu – Německu či Finsku.                       (zr)

Knihovna bude od 30.6. do 31.7. 2012  z důvodu 
revize knihovního fondu uzavřena.
Provoz bude opět zahájen 1. 8. 2012.
Vážení čtenáři a uživatelé městské knihovny,
odjíždíte na dovolenou?  Nezapomeňte si prodlou-
žit výpůjčky prostřednictvím svého čtenářského 
konta přes internet. Umožní vám to webová stránka 
městské knihovny, oddíl katalog (www.mkmt.cz).
Jak si prodloužit výpůjčku?
V nabídce najít: Vaše čtenářské konto
Informace o čtenáři (doplnit číslo čtenářské prů-
kazky 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
Knihy si můžete prostřednictvím svého čtenářské-

ho konta i rezervovat, případně si zjišťovat jaké 
knižní novinky knihovna právě nabízí.
Jak si rezervovat dokument?
Kliknout si ve Výsledky vyhledávání na vybraný 
název a zobrazit základní katalogizační lístek. Po-
kud není titul k dispozici, vybrat Rezervuj. Nelze 
rezervovat titul, který k dispozici je! Zapsat číslo 
průkazu a PIN a odeslat
Jak se seznámit s  novinkami?
Kliknout Seznamy a novinky (část On-line katalog 
– Zadání dotazu). Zadat si požadované parametry 
a vyhledat. Podrobný návod všech postupů (pro-
dloužení výpůjček, rezervace, novinky) naleznete 
na webových stránkách knihovny.
Staňte se příznivci městské knihovny na Face-
booku. Už máme první stovku fanoušků! Připojíte 
se i vy? Více na www.mkmt.cz. 

Oblastní charita informuje
Ukaž, co umíš
I v tomto roce proběhl 29. 5. 2012 díky finanční 
podpoře z Interního grantu Zdravého města Mor. 
Třebová již 6. ročník akce Ukaž, co umíš. Počasí 
všem účastníkům přálo, a tak se připravených dis-
ciplín zúčastnilo více jak 80 seniorů a dalších hen-
dikepovaných osob. Jak se již stalo tradicí, jsou pro 
účastníky připraveny zábavné soutěže a dovednost-
ní disciplíny. Novinkou v tomto roce byl kroketo-
vý slalom a možnost ukázat svou kreativitu skrze 
malbu na velké formáty papíru. Ukázky z těchto děl 
budou pro veřejnost ke zhlédnutí v rámci dnů charit 
na podzim. Celou akci zpestřily svým vystoupením 
mažoretky – seniorky Poupata z Rozstání. Velké po-
děkování patří žákům 1. ročníku VSŠ a VOŠ MO 
v Mor. Třebové, kteří se s velkým zápalem podíle-
li na organizaci této akce. Během odpoledne byla 
možnost společného posezení a opékání buřtů, za 
které děkujeme firmě JAHA Hanák, s.r.o. Spoko-
jené tváře všech účastníků byly odměnou pro celý 
tým pracovníků, který se na celé akci podílel. 

Program Kamarád
Na závěr školního roku a jako odměnu za svou dob-
rovolnickou práci byly dobrovolnice pozvány na 
bowling. Osmi děvčatům zde koordinátorka progra-
mu Helena Lexmanová slavnostně předala Osvěd-
čení o dobrovolnické činnosti. Osvědčení dostaly 
dobrovolnice, které byly do programu zapojeny mi-
nimálně 40 hodin. Děvčatům moc děkujeme a věří-
me, že získané zkušenosti v budoucnu využijí. Všem 
KAMARÁDŮM přejeme slunné prázdniny!   
Další informace a kontakty najdete na našich interne-
tových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v za-
řízeních DS Domeček a STD Ulita, na ul. Svitavská 
44, M. Třebová.
Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT a tým pracovníků

Výprava za Venuší na hvězdárnu 
Úterý a středa 5. až 6. června byly pro naši třídu tak 
trochu vybočením z každodenních školních povin-
ností. V úterý jsme uspořádali cyklistický výlet do 
Nové Vsi za dědečkem jednoho z našich spolužá-
ků, který chová včely a názorně nám ukázal, co to 
všechno obnáší, než si osladíme čaj medem. Noc 
z úterý na středu jsme pro jistotu strávili ve škole, 
abychom nezaspali setkání s planetou Venuší, pro-
tože to další bude až za 105 let. Ráno v pět hodin 
jsme vyrazili na hvězdárnu B. Tecla při DDM, kde 
jsme již byli očekáváni jedním z vedoucích astro-
nomického kroužku. Počasí nám přálo, a tak jsme 
mohli pozorovat pomocí dvou astronomických da-
lekohledů vzácný přírodní úkaz – přechod Venu-
še přes vycházející Slunce. U dalekohledů jsme se 
střídali do 6:55 hod., kdy planeta Venuše v podobě 
malého černého kotoučku Slunce opustila. Bohužel 
jeden z konektorů od šňůry, která spojovala daleko-
hled se zdrojem elektřiny, nevydržel nápor našich 
nohou, a tak jsme nemohli dál pozorovat hvězdy 
za bílého dne. Velice si ceníme toho, že kvůli nám 
bylo potřeba připravit dalekohledy již večer před 
pozorováním, a chtěli bychom touto cestou podě-
kovat vedoucí astronomického kroužku při DDM 
paní Jarošové a jejímu spolupracovníkovi za umož-
nění sledování oblohy.     Žáci 5. C ze ZŠ Palackého

Tyranosaura jsme se nebáli...                   Foto: archív

Páťáci ZŠ Palackého sledují neobvyklý astronomický úkaz pře-
chodu Venuše přes vycházející Slunce                     Foto: archív

3. ZŠ vyrazila do přírody
Čtyři dny a tři noci, tak dlouho trval sportovně tu-
ristický pobyt, který ve dnech 8.–11. června pořá-
dala 3. základní škola z Kostelního náměstí pro své 
nejmladší žáky v areálu rekreačního střediska Srnčí. 
Žáci 1. až 3. tříd prožili díky pedagogům, kteří měli 
až rodičovský přístup, mnoho nezapomenutelných 
okamžiků. Celé dny byly organizované tak, aby se 
spolu s výukou snoubila i zábava a hra. Ráno děti 
například absolvovaly naučnou přírodovědnou stez-
ku, odpoledne se veselily na karnevalu v roji masek. 
Dětem a jejich rodičům pak patřilo sobotní odpoled-
ne plné her, sladkých odměn a diplomů. Je na místě 
poděkovat ředitelce školy, která akci zorganizovala, 
zaštítila a díky poskytnutému grantu Pardubického 
kraje významně minimalizovala náklady. Obdiv pa-
tří zainteresovaným pedagogům, kteří se dětem ne-
přetržitě věnovali, a nelze ani opomenout personál 
rekreačního střediska, který svým přístupem a vy-
nikající kuchyní přispěl k příjemné atmosféře celé 
akce. Jako rodič přeji dětem, aby bylo co nejvíce 
takových aktivit, které je přesvědčí o tom, že škola 
není jen útrpné sezení v lavicích.            Jan Rejchrt 

Ztracený svět dinosaurů
Třída Sluníček a Lištiček mateřské školy Piaris-
tická - Zvoneček se chystala na svůj výlet s vel-
kým předstihem. Nejdříve jsme si o dinosaurech 
četli příběhy a prohlíželi jsme si encyklopedie. 
Potom jsme si dinosaury namalovali a nalepili 
na krabičky od čaje a ozdobili. Konečně nadešel 
den, kdy autobusem vyjíždíme na dlouho oče-
kávaný výlet. Naše díky patří příjemnému panu 
řidiči, který nás vezl opatrně, proto nikomu z nás 
nebylo cestou špatně. Hurá, už tu jsou Boskovi-
ce, ozvalo se v autobuse. Před vstupem do Wes-
ternového městečka jsme se posilnili svačinkou, 
kterou nám připravily paní kuchařky. Ještě pár 
foteček, než se všichni rozutečeme. U hlavní 
brány se nás ujímá paní průvodkyně, prohlídka 
může začít. Procházíme Westernovým městeč-
kem dolů do Světa dinosaurů. Jdeme po louce 
a cesta se zatáčí do lesa. Došli jsme až do vel-
kého údolí lemovaného skalami. Zde je ráj těch 
největších dinosaurů. Dominantou je veliký di-
plodocus, který je otočen zády k nádhernému 
vodopádu, kolem je několik menších dinosaurů. 
Další velikán stojí opodál, nebáli jsme se a vyfo-
tili jsme se s ním. Nakonec procházíme po dře-
věné lávce, kde na nás cení zuby obrovský ty-
ranosaurus rex. Naše putování za dinosaury zde 
končí. Děti jsou plné dojmů, každý si domů veze 
na památku malého dinosaura. Počasí nám přálo 
a děti byly spokojené. Za mateřskou školu Zvo-
neček učitelky Míša, Lenka, Hana a Jana.
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Setkání se Šárkou Kašpárkovou bylo pro žáky zážitek       Foto: archív

Ákáčko okusilo II. ligu

Třebovští vítězové krajského finále OVOV míří na 
strahovské republikové finále

Náš moravskotřebovský atletický team se po-
prvé podíval do II. ligy. V kraji nechali soupeře 
daleko za sebou, baráží s přehledem prošli a sla-
vili postup. Nepodařilo se obsadit pět disciplín, 
a tak nezbývalo, než se soustředit na disciplíny, 
na kterých je tým Ákáčka tradičně silný. Nejví-
ce bodoval Jirka Nárovec ve sprintech na 400 m 
a na 200 m a běžci na delší tratě - Petr Keclík, 
Jarda Matuška a Dan Schramm. V běžeckých 
disciplínách další body už přidali jen na 400 me-
trech překážek Tomáš Sekanina a Martin Hlaváč. 
Kluci z Moravské Třebové se ale pořád nemohli 
zvednout z nelichotivého posledního místa, až 
díky kouli Martina Peřiny se posunuli o příčku 
výše, odkud nastupovali do závěrečné štafety. 
Díky Áčkové štafetě (Nečas, Janků, Sekanina, 
Nárovec) a především zdrcujícímu finiši Jirky 
Nárovce doběhla štafeta na třetím místě. V bě-
žeckých disciplínách tým sice posbíral body, ale 
zdaleka to nebylo tolik, kolik bychom si přáli. 
Na královské disciplíně 100 m zabodoval Radek 
Dvořák, a na 400 m opět, jako v prvním kole, 
exceloval Jirka Nárovec. Na delších tratích (800 
a 1500 m) opět nezklamali Jarda Matuška a Dan 
Schramm, na deseti kilometrech zabodoval Ja-
kub Berka, kterého tým registroval den před 
závodem. Na 400 m překážek bodovali Tomáš 
Sekanina, Martin Hlaváč a poprvé v životě je 
vyzkoušel Lukáš Částka, který předvedl perfekt-
ní výkon, bohužel na poslední překážce smolně 
spadnul, i přesto také bodoval. V technických 
disciplínách se dařilo na kladivu Honzovi Tiché-
mu, v kouli Martinu Peřinovi a cenné body na 
skoku o tyči vybojoval Martin Hlaváč. Na dálce 
skákali velmi dobře Milda Nečas a Radek Dvo-
řák. Borci na štafetě 4 x 400 m ve složení Ná-
rovec, Janků, Schramm, Sekanina brala 6 bodů 
a štafeta Matuška, Hlaváč, Dvořák, Nečas dva 
body. To vše stačilo jen na předposlední místo. 
Moravská Třebová za sebou nechala pouze tým 
ze Sázavy, přesto to nebyl pro nás propadák a už 

Již podruhé v novodobé historii odznaku zdatnosti 
- projektu, který má nyní název Odznak všestan-
nosti olympijských vítězů - byla ZŠ Palackého ve 
spolupráci s DDM a VSŠ a VOŠ MO pořadatelem 
krajského finále 6.–7. tříd. Kromě tradičních hos-
tů - zástupců města a AŠSK – dodali lesk tomuto 
sportovnímu klání bronzová olympionička z At-
lanty a mistryně světa z Athén v trojskoku Šárka 
Kašpárková a její trenér Michal Poganyi. Šárka 

Branný víceboj mládeže 
– MSR do 15 let

Ve dnech 15. a 16. 6. jsme se zúčastnili jako 
zástupci sBTS ČR branného víceboje mlá-
deže - mistrovství SR v Parchovanech. Až 
na východě Slovenska nedaleko Trebišo-
va proběhl hlavní závod sezóny ZBTČ SR. 
Umístění mezinárodních závodů tak daleko 
mělo svůj důvod. MSR se koná jako memo-
riál na památku vojáků, kteří zahynuli při 
pádu letadla při nedaleké obci Hejce v Ma-
ďarsku při návratu z mise KFOR. Za ČR zá-
vodila tři družstva v kombinovaném složení 
ze základních organizací Moravská Třebová 
(František Přidal, Romana Kalábová, Patrik 
Frühauf, Andrea Havelková), Svitavy a Kře-
nov. I když pro nás bylo velmi obtížné kon-
kurovat dětem ze Slovenska, nemusíme se 
za naše výkony stydět. Jedno družstvo skon-
čilo na 4. místě, druhé na 11. místě a třetí na 
15. místě. Poděkování patří zejména dětem, 
za to že vydržely tak dlouhou cestu a ještě 
byly schopny podat solidní sportovní výkon.

Tomáš Přidal, trenér mládeže

MČR ve střeleckém víceboji mládeže 2012
Letošní 14. ročník MČR ve střeleckém víceboji 
mládeže ze vzduchových zbraní proběhl v Morav-
ské Třebové v areálu rekreačního střediska Srnčí ve 
dnech 2. a 3. 6. 2012. Tak jako loni se konal pod 
záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Rad-
ko Martínka a města Moravská Třebová. Zahájení 
se zúčastnil starosta města JUDr. Miloš Izák a za 
předání cen vítězům děkuji řediteli DDM Jiřímu 
Kobylkovi. Zúčastnilo se 96 střelců ze základních 
organizací sBTS celé ČR ve věku do 26 let.
Výsledky střelců SBTS-mládež M. Třebová
Vzduchová puška kategorie A - družstva ročník 
2000 a mladší:
3. místo Ondřej Vágner, Jakub Dvořák, Patrik Kaláb
Vzduchová puška kategorie B - družstva ročník 
99 až 96:
1. místo František Přidal, Martin Lipavský, Roma-
na Kalábová
Vzduchová puška kategorie D - družstva ročník 
90 a starší:
1. místo Radim Kyrcz, Milan Jičínský, Petr Zemach
Vzduchová puška kategorie A - jednotlivci:
3. místo Andrea Havelková
4. místo Jakub Dvořák
Vzduchová puška kategorie B - jednotlivci:
1. místo Martin Lipavský
2. místo František Přidal
Vzduchová puška kategorie D - jednotlivci: 
1. místo Radim Kyrcz
2. místo Petr Zemach
Vzduchová pistole kategorie A - družstva ročník 
2000 a mladší:

1. místo Ondřej Vágner, Jakub Dvořák, Patrik Kaláb
2. místo Michaela Přidalová, Veronika Knápková, 
Jakub Řehůřek
3. místo Jan Kvapil, Vladimír Kaláb, Libor David
Vzduchová pistole kategorie B - družstva ročník 
99 až 96:
2. místo František Přidal, Romana Kalábová, 
Martin Lipavský
Vzduchová pistole kategorie C - družstva ročník 
95 až 91:
3. místo Alena Rádlová, Iva Šedá, Petr Dospěl
Vzduchová pistole kategorie D - družstva ročník 
90 a starší:
2. místo Lukáš Kadlec, Michael Pavliš, Ondřej 
Štol
3. místo Radim Kyrcz, Milan Jičínský, Petr Zemach
Vzduchová pistole kategorie A - jednotlivci:
1. místo Jakub Dvořák
2. místo Ondřej Vágner
3. místo Veronika Knápková
Vzduchová pistole kategorie C - jednotlivci:
3. místo Matěj Piňos 
Vzduchová pistole kategorie D - jednotlivci:
2. místo Michael Pavliš 
3. místo Milan Jičínský
Děkuji všem, kteří nám pomohli s organizací MČR, 
zejména všem rozhodčím a členům našeho klubu. 
Za pomoc při přípravě dětí trenérům Matěji Piňoso-
vi, Petru Zemachovi a Zdeňku Kadlecovi. Za mate-
riální podporu sponzorům ROLTECHNIK, MILT-
RA, CORAMEXPORT a DGF.

Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

na příštím kole, kde se snad dá většina týmu do-
hromady a přijedou téměř všichni, se snad uvidí, 
že moravskotřebovská atletika do II. ligy patří!
Na závěr bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří 
náš moravskotřebovský tým podporují a zároveň 
všechny pozvat na 3. kolo, které se koná ve Svi-
tavách 5. července.                    Jaroslav Matuška

absolvovala na nové škole autogramiádu a pak už 
se spolu s Michalem věnovali finalistům v tělo-
cvičnách, na hřišti i na bazénu.
Pouze vítězné družstvo má jistý start v zářijovém 
finále v Praze na Strahově. To se povedlo v konku-
renci dalších 11 škol Pardubického kraje domácí 
ZŠ Palackého. V osmičlenném družstvu startovali 
již někteří lonští účastníci republikového finále – 
loňský diamantový vítěz Martin Jančák, stříbrný 

Jiří Sedlák, bronzový David Mi-
kšánek, nováček Daniel Hladík 
a dále družstvo tvořila děvčata 
Veronika Holubová, Nikola Do-
lečková, Martina Kejhová a Ilo-
na Kužílková. Kluci se neztratili 
ani v soutěži jednotlivců, když 
obsadili první tři místa v pořadí 
Jančák, Sedlák, Hladík. Z děvčat 
se nejlépe umístily 6. Holubová, 
8. Kejhová a 16. Dolečková.
Takhle velká a organizačně ná-
ročná soutěž se neobejde bez 
sponzorů, a tak bychom chtěli 
poděkovat firmám: MILTRA B, 
MAKA sport, Elektra Mačát, Mo-
ravec pekárny a Květinové studio 
Věry Weinlichové! O Prahu však 

bojují, resp. bojovali po celý školní rok i jednotliv-
ci. Do závěrečného republikového finále postupuje 
v každém ročníku narození (2002–1997) 16 nejlep-
ších a z těch našich ještě mají šanci: Hájková Hana, 
Šmerda Jan a Martin, Cápalová Monika, Janštová 
Aneta, Kolář Petr, Žák Milan, Grepolvá Nikola, Do-
lečková Tereza, Gerišerová Adéla a Kyncl Jiří! Vše 
lze sledovat na stránkách www.ovov.cz.
           Organizační tým OVOV
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Dobrá sezóna 
Lukáše Komprdy
V sobotu 2. 6. 2012 pokračoval další zá-
vod Mezinárodního mistrovství ČR jun. 
v Krásné Lípě u Chomutova. Počasí sice 
hlásili s přeháňkami, ale nakonec vyšlo 
a nepršelo.
Trať byla taky krásně připravená, takže 
se očekávaly hezké závody. Už v kvalifi-
kaci zajel Lukáš druhý čas, takže se oče-
kával dobrý výsledek i v jízdách. 
V první jízdě odstartoval nádherně na 
prvním místě, a tak bral holeshot. Po 
celou dobu závodu si držel dobré tem-
po a první jízdu tak vyhrál. Ve druhé 
rozjížďce už start nebyl tak dobrý jako 
v první, ale stále byl vpředu kolem páté-
ho místa. Do druhého kola už Lukáš pro-
jížděl na třetím místě a postupně stahoval 
první dva jezdce. 
V průběhu rozjížďky zhruba v polovině 
závodu se dostal Lukáš na čelo a udělal 
si dostatečný náskok na druhého a v cíli 
byl opět jako první. Celkově tedy bral 50 
bodů a do průběžného seriálu se po čty-
řech odjetých závodech posunul na třetí 
místo. 
Doufejme, že forma bude dobrá a Lu-
káš ještě zabojuje o ten stupínek nej-
vyšší. Další závod tohoto šampionátu 
pokračuje 14. 7. v Netolicích za Český-
mi Budějovicemi, držte tedy Lukášo-
vi pěsti. PS: kamerový záznam po zá-
vodech a novinky můžete sledovat na 
webu: www.lukas-komprda.cz.               (zr)

Sport v červenci
Cyklistika
Moravskotřebovský cyklomaratón 
s řadou novinek. 14. července 2012, start 
– 9:00-9:30 hod. dle kategorií, náměstí 
TGM.
Trasy: 80 km – 50 km – 20 km (rodinná).
Pořadatelé: Pavel Brettschneider, tel.: 
731 603 987; Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 
302 916.
K novinkám 8. ročníku Moravskotře-
bovského maratónu patří:
- změna zázemí maratónu, které je na 

náměstí TGM, Mor. Třebová
- nová trasa na 20 km, tzv. rodinná
- změny v kategoriích – stejný počet 

v mužských a ženských kategoriích
Seriál Cykloman pokračuje až v mě-
síci srpnu dvěma závody.

Fotbal
Třebová uvidí ligový fotbal
Hradec Králové uhájil příslušnost ke 
Gambrinus lize pro ročník 2012/13, br-
něnská Zbrojovka do něj postoupila ze 4. 
místa II. ligy, když Chomutov a Sokolov 
(Ústí n/L.) nedostaly licenci. Oba soupe-
ři se dohodli na vzájemném přípravném 
utkání před začátkem ligy „na půli ces-
ty“. Možnost představit se v Moravské 
Třebové celky přijaly, takže místní fa-
noušci nikterak neutrpí, že letošní Qanto 
Cup bude jen svitavský…
Ligový fotbalový zápas se koná v sobotu 
14. července 2012 od 17:00 hodin.     -mt-

Prázdniny nebudou k lenošení
Ani letošní prázdniny nebudou žádnou okurko-
vou sezónou. Dvouměsíční čas školního volna se 
stane honem na lenošící mládež. Aktivně se o to 
starají všechny sportovní oddíly.
Cykloman
Samozřejmě bude v srpnu pokračovat cyklistic-
ký seriál Cykloman dvěma závody, včetně Cyk-
lománka pro děti a mládež. 
Fotbalové prázdniny
Proběhnou již podvanácté v termínu 9.-13. čer-
vence. Organizátoři předpokládají, že zájem dětí 
bude opět značný. Týdenní multiprogram nabíd-
ne zájemcům kromě aktivního sportování (fot-

bal, florbal, tenis, různé míčové hry) také řadu 
relaxačních aktivit jako výlety, besedy se spor-
tovci, návštěva aqaparku a další.
Tréninkové kempy hokejistů
Hokej na ledě skončil v březnu, už v květnu se 
otevřela tzv. suchá příprava. Od května je k dis-
pozici multifunkční hala REHAU arény, kterou 
využívají i jiné oddíly. Před koncem školního 
roku vyrazili mladí hokejisté na cyklistické vý-
lety s cílem upevnit stávající kolektivy. Následo-
vat budou už skutečné hokejové kempy.
Tenisový kemp
Uskuteční se v termínu 6.–12. srpna 2012.         mt

Fotbal: Vyúčtováno
Fotbalová sezóna 2011/2012 je úspěšně za námi. 
Nutno podotknout, že její výsledek málokdo předjí-
mal. Áčko se stalo nejlepším nováčkem KP, přičemž 
vůbec nejde o dosažené umístění v tabulce jako spíš 
o počet získaných bodů. Při větší koncentraci nemu-
selo v průběhu roku vůbec dojít k mnoha nešťastným 
a zbytečným porážkám a celkové konto mohlo být 
o 10-15 bodů bohatší. Rezerva „béčko“ už dávno před 
koncem mělo náskok, který promarnit by bylo tres-
tuhodné. Během celé sezóny měl tým kolem trenéra 
Martina Komoně nejstabilnější formu a vybojoval si 
zcela zaslouženě právo postupu do krajské I. B třídy 
2012/2013. Dorost zakončil svou roční anabázi ve Vý-
chodočeském přeboru (nejlepší celky Pardubického 
a Hradeckého kraje) na posledním místě a pokorně se 
vrací do KP Pardubického kraje. V závěru svých tabu-
lek zakončily sezóny také žákovské celky.

MFK Chrudim B - A muži  2 : 1 (1:1) 
Branky: Potáček
A muži - Holice  1 : 2 (0:0) 
Branky: Potáček
A muži - Litomyšl  1 : 1 (0:1) 
Branky: Šatník P.
Česká Třebová - A muži 2 : 2 (1:0) 
Branky: Konečný 2
Konečně pořadí:
7. místo 30 12 9 9   46:40   45 bodů (tři body 
o třetího místa) 
B muži - Opatov  4 : 3 (2:2) 
Jaroměřice - B muži  1 : 5 (1:3) 
Litomyšl B - B muži  1 : 4 (0:2) 
B muži - Janov  1 : 0 (0:0) 
Konečně pořadí: 
1. místo 26 20 4 2   67:20   64 bodů

C muži - Měst. Trnávka  3 : 3 (0:2) 
Křenov - C muži   0 : 5 (0:3) 
C muži - Chornice  2 : 3 (2:1) 
Radiměř - C muži  3 : 1 (2:1)
Konečně pořadí: 
11. místo   26 6 6 14   45:63   24 body

MFK Chrudim - Dorost U-19 5 : 0 (1:0)
Dorost U-19 - Vysoké Mýto 1 : 3 (1:0) 
Slávia H. Králové - Dorost U-19 5 : 1
Dorost U-19 - Letohrad B 0 : 0
Dorost U-19 - Nové Město n/Met. 2 : 6
Konečně pořadí:
15. místo   28 2 2 24   19:122   8 bodů

Žáci st. - Hlinsko  4 : 0 (3:0)
Litomyšl - Žáci st.  3 : 0 (2:0)
Žáci st. - Holice  1 : 1 (1:0)
Žáci st. - Ústí n/Orl.  1 : 2 (0:2) 
V. Mýto - Žáci st.  6 : 0 (3:0) 
Konečně pořadí: 
12. místo  26 7 2 17   38:74   23 bodů

Žáci ml. - Hlinsko  3 : 6
Litomyšl - Žáci ml.  4 : 9 (3:3)
Žáci ml. - Holice  1 : 4 (1:0) 
Žáci ml. - Ústí n/Orl.  2 : 7 (1:4)
V. Mýto - Žáci ml.  5 : 0
Konečně pořadí: 
12. místo  24 6 3 17   53:89   21 bodů       mt

Sportovní aktuality
Moravskotřebovský sportovec uspěl na Praž-
ském maratónu
V květnovém prestižním maratónu Volkswagen 
Marathon Prague 2012 byl mezi devíti tisíci běž-
ci i další z rodáků našeho města. Cyklista Jiří 
Kadidlo se maratónu zúčastnil již potřetí, popr-
vé se však dostal pod hranici tří hodin. Celko-
vě skončil na 135. místě, přibližně sedmdesátý 
z Čechů, nejvíce jej však nadchnul výsledný čas 
2:56:00. „Běh byl vítaným zpestřením mé spor-
tovní aktivity, výsledek milým překvapením. Teď 
se už budu opět věnovat naplno cyklistice.“ 

Tenisté Slovanu Moravská Třebová v před-
stihu vyhráli svou soutěž KP I. A Pardubického 
kraje a postoupili do Vč. přeboru. Podrobnější 
pohled na sezónu 2012 nabídneme příště.     -mt-

Několik slov o velkém sportovním úspěchu 
žáků ZŠ Palackého 1351

Přibližně před rokem se veřejnost prostřednic-
tvím Moravskotřebovského zpravodaje dozvě-
děla o významném úspěchu našich sportovců 
– 1. místě v republikovém finále Pětiboje Mar-

tiny Sáblíkové 2011. Naše čtyřčlenné družstvo 
kromě medailí přivezlo škole dárek v podobě 
600.000 korun, které vítězi finále poskytla Na-
dace ČEZ. Za tyto peníze se v areálu naší ško-
ly vybudovalo víceúčelové hřiště. Uplynul rok 
a škola do stejné soutěže, která byla tentokrát 
pojmenována Oranžový pětiboj, vyslala opět 
spolehlivé sportovce. Družstvo, ve složení Jiří 
Kyncl, Michal Dvořák, Tereza Dolečková, Ni-
kola Greplová, vybojovalo 31. 5. 2012 na třebíč-
ském stadionu třetí místo a s ním i 100.000 Kč 
pro školu. Za tyto peníze škola nakoupí potřebné 
školní vybavení.      Květa Štefková
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Bonus Gym opět boduje a vyráží do světa!
V sobotu 16. 6. se náš klub představil na ry-
bářském dni v Chornicích v rámci exhibičního 
vystoupení. Po této rozcvičce jsme druhý den 
v neděli vyjeli do Šumperka na IV. kolo amatér-
ské ligy asociace CMTC. V kategorii klasické-
ho boxu za nás nastoupil zkušený Jan Šedivka 
ve váze -75 kg, který svůj duel proti polské-
mu boxerovi vyhrál po dvou kolech RSC (tzn. 
výhra vzdáním soupeře). V kategorii MMA 
(tentokrát pouze Grappling, boj na zemi bez 
úderu) si to rozdal náš Libor Vystrčil ve váze 
-64 kg s místním borcem o 15 kg těžším, který 
bohužel Libora v polovině kola porazil jednou 
z technik škrcení. Nutno dodat, že vzhledem 
k váhovému rozdílu Libor předvedl bojovné 
srdce! V poslední kategorii, v thajském boxu 

se již tradičně přijel představit náš Milan Šeda, 
ale bohužel pro něj v jeho váze nebyl soupeř. 
Jako poslední nastoupila naše Martina Kucha-
řová, která pod plnými pravidly včetně loktů 
svedla hned dva tvrdé zápasy proti zkušeněj-
ším soupeřkám z Hodonína. Oba duely Mar-
tina opět vyhrála a potvrdila, že je opravdový 
talent. Proto také 3. 7. odlétá zkusit své štěstí 
na mistrovství světa v Thaiboxu prestižní aso-
ciace W.P.K.A. do řecké Soluně! Momentálně 
je v tvrdé přípravě, kterou však ještě zakončí 
profesionálním zápasem 30. 6. v Třinci na gala 
večeru Noc plná hvězd. Přejme ji štěstí, o vý-
sledcích budeme informovat v příštím vydání 
zpravodaje a na www.bonusgym.ic.cz.
                Margetin Milan, trenér Bonus Gym o.s.

Dvěma závody pokračoval celoroční seriál Cykloman Haibike 2012

Program činnosti Klubu českých 
turistů na měsíc červenec a srpen
1.-6. 7. Cykloturistické putování Okolo Nezi-
derského jezera na trase z Bratislavy přes So-
pron–Bruck a/d Leitha–Marchegg–Lednice–
Brno dle propozic akce. Délka trasy cca 480 km. 
Vede J. Schneeweiss.
1.-7. 7. Vodácké putování mládeže Po řece Ohři 
podle propozic dané akce pro přihlášené členy 
TOM Čochtani. Vede T. Řehůřek.
11. 7. Brigáda na klubovně – příprava opravy 
zevnějšku. Začátek ve 14:00 hod.
15. 7. Cykloturistický výlet na Vysočinu s cyk-
lobusem – Z Poličky na hrad Štarkov. Odjezd 
z autobus. nádraží cyklobusem okolo 8:00 hod. 
dle jízdního řádu. Délka trasy cca 55 km. Vede 
D. Mikulková.
21. 7. Cykloturistický výlet Na hrad Svojanov. 
Odjezd zájemců od autobus. nádraží v 8:00 hod., 
návrat okolo 17:00 hod. Délka trasy cca 75 km. 
Vede L. Weinlich.
25. 7. Brigáda na klubovně – příprava opravy 
zevnějšku. Začátek ve 14:00 hod.
V měsíci červenci a srpnu budou středeční cyk-
lovyjížďky uskutečňované v termínech, kdy ne-
jsou v programu dlouhodobé akce nebo brigády. 
Pravidelný sraz zájemců ve 13:00 hod. u auto-
bus. nádraží. 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo inter-
net. stránce odboru www. kctmt.webnode.cz.

První ostrý start nejmladších „travařů“ TJ Slovan
Sportovní areál SKI Baier v Českých Petrovicích 
hostil úvodní závod letošního ročníku nejvyšší 
domácí pohárové soutěže travních lyžařů. O body 
do Českého poháru se bojovalo ve třech tradič-
ních disciplínách (slalom, obří slalom, superobří 
slalom). Sobotní program byl zahájen obřím sla-
lomem a odpoledne nastoupili závodníci na start 
superobřího slalomu. V kategorii mužů si vedl 
víc než skvěle Lukáš Kolouch. Závodník Slovanu 
Moravská Třebová s přehledem zvítězil a připsal 
si cenný skalp favorita Martina Štěpánka z Tesly 

Brno. V odpoledním superobřím slalomu si pořa-
dí vyměnili. Mezi staršími žáky měl Slovan také 
zastoupení. Václav Mačát dokázal zúročit tvrdou 
přípravu a přes zaváhání v úvodním kole vybo-
joval zlato před domácím Jakubem Ševčíkem. 
V superobřím slalomu si počínal lépe právě Šev-
čík, moravskotřebovský lyžař bral výborné druhé 
místo. Kategorie, která nás hodně zajímala, byli 
začínající žáci. Zde se sešla velká konkurence 15 
závodníků ze čtyř oddílů. Děvčata předvedla pěk-
né výkony a bylo z toho čtvrté místo Kláry Svozi-

lové a pátá příčka patřila Nico-
le Vackové. U chlapců jsme se 
radovali z premiérového umís-
tění na stupních vítězů. Adam 
Weinlich zabojoval a odváží si 
bronz po bezchybném výkonu 
mezi obřákovými brankami. 
Dobrou formu našich mla-
dých reprezentantů potvrdil 
4. Marek Netolický a 5. Jan 
Kašický. V odpoledním su-
perobřáku se dostali žáci z M. 
Třebové ještě výš. Klára Svo-
zilová si dojela pro třetí mís-
to. Nicole Vacková byla pátá 
a Karolína Škrabalová šestá. 
Mezi žáky zabodoval výbor-

nou jízdou Jan Kašický, který protnul fotobuňku 
v druhém nejlepším čase. Adam Weinlich zůstal 
tentokrát těsně čtvrtý když ho od stupňů vítězů 
dělilo jen 20 setin vteřiny. Marek Netolický projel 
cílem jako pátý s nepatrnou 34 setinovou ztrátou 
na Adama.
Na neděli byl připraven pro všechny startující sla-
lom. Lukáš Kolouch (TJ Slovan M. T.) opět neza-
váhal a dojel si pro své druhé vítězství. Václav Ma-
čát zajel také velmi dobře a vybojoval slalomové 
stříbro ve starších žácích. Na samostatný trénink 
slalomu začínajících jsme zatím neměli dostatek 
času, a tak si museli v této technické disciplíně vy-
stačit s dovednostmi získanými v obřáku. Adam 
Weinlich byl druhý a za ním na bronzové příčce 
Jan Kašický. Marku Netolickému patřilo 5. místo. 
Mezi dívkami byla Nicole Vacková 4., Klára Svo-
zilová 5. a Karolína Škrabalová obsadila 7. pozici. 
Závodníci TJ Slovan se v nabité konkurenci neztra-
tili. Fotogalerie je umístěna na www.grasski.net. 
Český pohár bude pokračovat starty ve Štítné nad 
Vláří ve dnech 14.-15. 7. 2012. Zde se naši mla-
dí lyžaři poprvé setkají se svými vrstevníky ze 
zahraničí. V mezinárodním závodě FIS obvykle 
startují vedle Čechů reprezentanti Rakouska, Ně-
mecka, Itálie, Slovenska a také z Japonska. My-
slím, že se v této konkurenci moravskotřebovští 
neztratí.          Daniel Mačát 

Tím prvním byl orientační závod dvojic, ozna-
čovaný jako BACH (Bohemian Adventures Cha-
llenge), kdy v časovém limitu čtyř hodin musí 
účastníci objet na horských či trekingových ko-
lech co nejvíce kontrolních stanovišť rozmístě-
ných v okolí města a majících různou bodovou 
hodnotu. Na start se postavil rekordní počet cyk-
listů (100), ve výhodě byli domácí jezdci, kteří 
znají podrobněji zdejší terén. Našla se jediná dvo-
jice Doležel, Orálek, na tachometru 2 km navíc, 
tři rozhodující stanoviště navíc, minimální bodo-
vý převis a zasloužené prvenství. Překvapila dvo-
jice Michalů Rotterů, kteří se prosadili na celkové 
třetí místo.
Čtvrtým podnikem seriálu pak bylo městské 
Cross country (MCC), zařazené do Městských 
slavností k 755. výročí založení města. K favo-
ritům 5 km náročného okruhu z náměstí přes 

Knížecí louku a Křížový vrch zpět na náměstí 
patřili, při neúčasti loňského cyklomana Orálka, 
Němčíka, svitavského Horáka a zraněného Štěpa-
ře, jednoznačně přespolní cyklisté Boštík a „jeho 
koně“, jimž měli ztěžovat atak na prvenství do-
mácí favorité Rotter, Doležel, Pocsai a stále se 
lepšící junioři. Nesnadnost trati, výškové metry, 
noční liják, znamenaly dostatečný náboj a nikte-
rak nepoznamenaly dramatičnost a sportovní úro-
veň závodu. Většina jezdců trať překonala vyšší 
průměrnou rychlostí než 20 km (vítěz 26 km/h). 
V průběhu prvního kola de facto ujela šestice těch 
nejlepších: pozdější vítěz Škorpík (Polička), Ša-
fař (Polička), v závěsu se zařadili Boštík, Schön, 
Rotter a nestárnoucí matador Doležel. S minuto-
vou ztrátou pak projížděli kontrolními body ostat-
ní cyklisté, s přibývajícími koly jejich časová 
ztráta narůstala. 

Poděkování organizátorů patří Vojenské střední 
škole a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové za poskytnutí pořadatelské služby.
Podrobné výsledky a průběžný stav seriálu na 
www.cykloman.cz.                        mt

Adam Weinlich na startu závodu            Foto: Martin Kotyza


