ČERVENEC 2010

číslo 7

VIII. ročník

S permoníkem Hugem na Hřebečské důlní stezky
Unikátní projekt města Hřebečské důlní
stezky je ukončen. Slavnostní otevření se
koná 4. července 2010 v 9.00 hodin na
Hřebči u restaurace U Tety, na svátek
sv. Prokopa, patrona všech horníků. Na své
si přijdou nejen turisté, cyklisté a rodiny
s dětmi, ale i milovníci fauny a flóry.

Nápad zavést turisty do hřebečských lesů
a ukázat jim opomíjené technické památky se
zrodil před lety v hlavách Lumíra Moučky
a Františka Žáčka z Moravské Třebové.
„Oblast znám deset let. Nachází se tady
mnoho ojedinělých míst, která stojí za to vidět.
Asi před třemi lety jsem při jedné procházce
uviděl na stromě člověka, jak kreslí stromy.
A tak jsem se spřátelil s Františkem Žáčkem,“
vzpomíná na osudové setkání autor projektu
Lumír Moučka. Oba mladí muži chodí na
Hřebeč pozorovat přírodu.
„Kdysi tam vedly jen lesní
cesty. Teď turisté spatří
pozoruhodné stopy
zaniklého hornictví, ale
stejně snadno v otiscích
života třetihorního moře
nahlédnou do „dění“ v časech
dávno minulých,“ dodal Lumír
Moučka. Na projektu pracovali zhruba tři roky.
„Na nové naučné stezce, která je dlouhá asi
sedmdesát kilometrů, byla vybudována
vyhlídková věž Strážný vrch, vyhlídková
plošina Nad doly, turistické altány Na
Mladějovském vrchu a U vysílače. Návštěvníky
jistě zaujme maketa štoly Josefka z roku 1861
s otevřeným altánem v podobě hornického
přístavku. Na trase nechybí ani zastávky
Mladějovské průmyslové dráhy, dvacet dva
naučných zastavení, čtyřicet rozcestníků, osm
nových výchozích a šest nových oddychových
stanovišť,“ informoval Moučka. Další
hornické přístřešky najdou turisté u dolů
Hugo, Karel a Gerhard. V tomto úseku vede
cesta přes propadliny a kamenné laviny. U rezavého potoka uvidí lidé velké kaskády.
„Chceme přiblížit rozsáhlou hornickou činnost
v této oblasti, neboť z původních architektonicko-technických staveb, které se po celém
Hřebečském hřbetu rozprostíraly, téměř nic
nezbylo,“ vysvětlil Lumír Moučka.
Součástí projektové dokumentace je také nová
expozice geologie na zámku nazvaná Barevná
planeta. Nachází se v gotickém sklepení

moravskotřebovského zámku. Bude sloužit
také jako výchozí bod naučné stezky.
Hřebečské důlní stezky se stanou novým
turistickým cílem nejen ve svitavském okrese,
ale také v Pardubickém kraji.

„Projekt Hřebečských důlních stezek je pro
naše město velmi důležitý, protože přispěje
k propagaci města. Na Hřebči vyrostly
unikátní stezky, které nejsou v takovém rozpětí
nikde široko daleko. Je to něco neobvyklého.
Tato část Moravskotřebovska byla v minulých
letech z hlediska cestovního ruchu opomíjená.
Teď tomu tak nebude. Navíc, a toho si velice
vážím, to není jenom projekt města. Samozřejmě finance jsou z části i z městského rozpočtu,
ale stezky propagují celý region. To znamená,
že to pomůžeme ke zvýšení povědomí o dalších
zajímavých obcích a místech jako Mladějovu
na Moravě a úzkorozchodné dráze, Koclířovu, Kamenné Horce, Kunčině nebo Nové
Vsi. U těchto obcí je pravděpodobné, že se
zvýší návštěvnost turistů, protože ti, kteří si
budou chtít stezky na Hřebči projít a podívat
se na všechny atraktivity a naučné tabule,
obcemi projdou. V tom vidím ten největší

přínos pro celý region a ne jenom pro město.
Myslím si, že stezky budou mít ještě větší ohlas
než rozhledna Pastýřka, která zdánlivě rozvoji
města nijak nepřispěla, ale já si myslím, že se
vysoce podílela na tom, že Moravská Třebová
je známá v širokém okolí,“ uvedl starosta
města Josef Ošťádal. Realizace projektu bude
stát jedenáct milionů korun. Město Moravská
Třebová ze svého rozpočtu přispělo 812.500
korun. Radní získali na ojedinělou turistickou
atraktivitu „Hřebečské důlní stezky“ dotaci
z Evropské unie. Starosta Josef Ošťádal přiznává, že stezky ještě neprošel. Těší se na
slavnostní otevření. „I když jsem jel na kole
poblíž stezek mnohokrát, přímo jsem ty
největší atraktivity nenavštívil. Těším se na
novou rozhlednu na Strážném vrchu, ze které
je prý za pěkného počasí možnost dohlédnout
až na masiv Hrubého Jeseníku a na Kralický
Sněžník. Chci si první seznámení se stezkami
nechat až na slavnostní zahájení 4. července.
Nebudu cesty zkoumat dopředu, protože i já
chci být překvapený z toho, co mě tam čeká.“
Za blízkou i dávnou historií zaniklého
hornictví v podobě krajiny i staveb návštěvníky povede permoník Hugo. Stezky prochází
pozoruhodnou krajinou. Na některých
zastaveních se právě proto témata orientují na
význam rostlinstva a živočišstva žijících na
Hřebečskému hřbetu. Unikátní lesní společenstva i vzácní „jednotlivci“ jsou chráněni
v rámci přírodní rezervace Rohová a přírodní
památky Pod skalou. Avšak i za hranicemi
těchto lokalit má hřebečská příroda jedinečný
ráz a své osobité kouzlo.
Přejeme šťastnou cestu a věříme, že to budete
právě vy, kdo mezi prvními 4. července
půjdete od naučného panelu k rozhledně, od
altánu k zastávce lesní úzkokorozchodné dráhy
nebo z geologické expozice na poměrně
vysoký kopec, jehož vrchol skrývá oproti
všem očekáváním vodní jezírka. Podrobný
program slavnostního otevření najdete na
straně 10 zpravodaje.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Skokem na zimní stadion
Počasí stavbařům sice příliš nepřeje, ale i tak
dostavba zimního stadionu pokračuje v naplánovaném tempu a pokročila tak úspěšně do druhé
realizační poloviny. Nyní můžete vidět dokončenou hrubou stavbu hlavního zázemí. Zbývá ještě
doladit jižní štítovou stěnu a hrubé práce budou
kompletně dokončeny.
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Světový běh harmonie zavítal
do Moravské Třebové
Světový běh harmonie je neobyčejný běh s hořící
pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných
běžců přes více než 140 zemí světa. Do
Moravské Třebové zavítal 7. června a zúčastnily
se ho děti ze ZŠ Palackého a přišel i starosta
Josef Ošťádal.
„Jsem rád, že Světový běh harmonie také zavítal
do Moravské Třebové a stali jsme se tak jedním
z etapových měst. Zástupce běhu jsem přivítal na
náměstí převzetím pochodně, která symbolizuje
vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost,
kulturu a víru – přátelství, porozumění a harmonii. Myslím si, že je dobré pomáhat aktivitám,
které podporují pohyb, sport a aktivní způsob
života. Rádi jsme tedy přijali nabídku, abychom
se stali jedním z etapových měst,“ řekl Josef
Ošťádal.

Běží se ve všech kontinentech, celkem ve sto
čtyřiceti zemích světa. „Do Moravské Třebové
přiběhli zástupci z České republiky, Slovenska,
Ukrajiny, Ruska, Maďarska, Anglie a z Rakouska.
V průběhu běhu se připojují běžci ze všech
evropských zemí. Ale nejenom z evropských.
V našem týmu jsme měli běžce z Guatemaly nebo
z Ameriky. V podstatě kdo chce a má čas, může se
připojit. Všichni jsme vlastně dobrovolníci a děláme to ve svém volném čase,“ informoval
Ondřej Veselý. Běh má už dlouholetou tradici.
Založil ho v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy, který službě ideálům
světové harmonie věnoval myšlenku svého
života. Svou životní filozofií a dílem inspiroval
lidi nejrůznějších národů a kultur k toleranci,
porozumění a spolupráci. V České republice se
Světový běh harmonie běhá od roku 1991.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Pohled na rozestavěný vstup určený veřejnosti

S rekonstrukcí
Jiráskovy ulice se
začne v červenci

Veřejnost se může těšit z unikátního pohledu na
hrací plochu a doufejme že i na skvělé výkony
našeho třebovského hokejového oddílu a jeho
týmů.
Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí odboru investičního
a regionálního rozvoje

Slavnostní udělení Ceny
města Moravská Třebová
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás
pozvali na slavnostní udělení Ceny města
Moravská Třebová panu ing. Josefu
Schneeweissovi, které se bude konat ve
čtvrtek 15. července 2010 od 17.00 hodin.
ve dvoraně muzea. V programu vystoupí
klavíristka Lenka Zahradníková a pěvkyně
Kateřina Dostálová. K tanci a poslechu
zahraje swingový orchestr Františka
Zeleného.

Moravskotřebovští
podnikatelé na pracovním
jednání ve Vlaardingenu
Skupina třebovských podnikatelů byla od 16. –
20. 6. 2010 na pracovním jednání v partnerském
městě Moravské Třebové v holandském
Vlaardingenu.
„Cílem setkání firem z Moravské Třebové
a Vlaardingenu z oboru informačních technologií, výroby nerezových zařízení pro stravovací
zařízení, systému nakládání s odpady a zajišťování čistoty ve městě je prozkoumání
možností spolupráce a vzájemná inspirace,“
sdělil manažer ekonomického rozvoje Miroslav
Netolický. Předchozí kontakty vedly v minulosti
k vytvoření úspěšných konceptů podnikání v oblasti vazby květin (Květinové studio Věra
Weinlichová) či k rozšíření portfolia výrobků,
inspirovaných holandskými vaflemi (Moravec
pekárny). Moravskou Třebovou v Holandsku
reprezentovaly firmy Abner, OR-CZ a Technické
služby města, vedoucím delegace byl radní města
Pavel Brettschneider. „Rozvoj firemní spolupráce
by měl přinést další rozvojové podněty pro
úspěšnou spolupráci mezi Moravskou Třebovou
a Vlaardingenem," vysvětlil na závěr Pavel
Brettschneider.
-Red-

Hlavním cílem tohoto běhu je inspirovat každého
člověka k tomu, aby se snažil vytvářet harmonii
ve svém vlastním životě, rodině, městě.
„Věříme, že harmonie je něco, za co jsme všichni
zodpovědní. Máme takové heslo, které říká, že
harmonie začíná ve mně, v srdci každého člověka.
Pokud já se budu snažit, abych byl dobrým
člověkem, abych dělal ve svém životě dobré věci,
tak mohu inspirovat ostatní. Tímto způsobem se
harmonie může šířit do celého světa,“ sdělil
Ondřej Veselý, kapitán evropského týmu
Světového běhu harmonie. Světový běh harmonie
byl v Evropě zahájen koncem února v irském
Dublinu a končí v Moskvě, kam dorazí běžci
27. září. Trasa je dlouhá 24 000 km a běží se
sedm měsíců. Další pochodeň běží přes celou
Asii a setká se s Evropskou pochodní v Moskvě.

V červenci budou zahájeny práce na IV. etapě
„Regenerace panelového sídliště Západní“
(rekonstrukce ulice Jiráskova). Pokud vše
proběhne dle předpokladů, počítá město se
zahájením stavebních prací v první polovině
července. Stavební činnost bude probíhat od
křižovatky ulic Sportovní – Jiráskova. Úsek
stavebních prací končí v rozhrání bytových domů
č. 126 a 124 a u zahrádkářské kolonie. Stavba
zajistí rekonstrukci krytu komunikace, vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci
veřejného osvětlení, vybudování nových chodníků. Další náplní stavebních prací je dovybavení
stávajících hřišť, osazení dopravního značení,
vybudování dvou zpomalovacích prahů, kontejnerových stání a provedení vegetačních úprav.
Občané budou stavbou dočasně omezeni, čímž je
prosím o pochopení. Práce budou ukončeny v říjnu letošního roku.
Karel Musil, referent investičního
a regionálního odboru
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Lidé označili deset aktuálně největších
problémů ve městě
O problémech města diskutovali občané ve
čtvrtek 10. června na veřejném fóru.
Společně se zástupci městského úřadu
stanovili deset nejpalčivějších, které je
potřeba urychleně řešit. Zejména se jedná
o rekonstrukci mateřské školy Jiráskova,
pozemkové úpravy nebo výstavbu cyklostezek. Desítky obyvatel Moravské Třebové
zamířily ve čtvrtek do muzea na veřejné
fórum. Lidé měli jedinečnou možnost říci,
co jim ve městě chybí a co by se mělo
změnit. Stanovili žebříček problémů, kterým
se budou radní dále zabývat.
V oblasti vzdělávání občany nejvíce trápí
špatný stav budov mateřské školy Jiráskova.
„Mateřská škola Jiráskova je největší
školkou v Moravské Třebové. Obecně je
nutno říci, že školky ve městě jsou plně
obsazené. To nás samozřejmě těší. Jsme
rádi, že se rodí nové děti. Pro město je to
velký přínos do budoucnosti. Školka na
Jiráskově ulici byla postavena v sedmdesátých letech. To znamená, že v současné době
už nevyhovuje všem hygienickým a bezpečnostním podmínkám. Je pravda, že
rekonstrukce představuje velké finanční
náklady. V radě a v zastupitelstvu jsme se
rozhodli, že minimálně první etapu oprav
bychom zahájili v roce 2011. Finanční
náklady na opravu budou rozděleny na dvě
části. Víme, že byla sepsána petice od
rodičů, jejichž děti školku navštěvují. Je také
fakt, že zatím oprava školky nebyla v prioritních akcích města,“ vysvětlil starosta
Josef Ošťádal.
Lidé diskutovali rovněž o komplexních pozemkových úpravách a budoucích cyklostezkách. „Samotný název občanům asi nic
neřekne. Pravděpodobně kdyby nebyl na
veřejném fóru problém důkladně vysvětlen,
tak nedostane ani velkou podporu. Osobně
jsem rád, že se umístil na druhém místě.
S touto komplexní úpravou totiž souvisí
cyklostezky, které mají propojit Moravskou
Třebovou s okolními obcemi. Z jižní strany
s Útěchovem a ze severní se Starým Městem.
Tím, že se to nebude řešit pomocí klasických
cyklostezek, které zpravidla vedou podél
komunikace, ale komplexními pozemkovými
úpravami, vzniknou pohodlné cesty v polích.
Ty se dají použit jak pro cyklisty, tak pro
drobnou zemědělskou techniku. Tím pádem
stezky povedou i podél lesa, dále od komunikace. Myslím si, že je to určitě lepší, než
budovat speciální cyklostezky hned vedle
komunikace. Velkou výhodou těchto komplexních pozemkových úprav pro město je,
že jsou akcí státu a sice pozemkového
úřadu. Takže veškerou zodpovědnost za
realizaci a finance na sebe bere stát. Pro
město je to výhoda, protože výstavba jedné
cyklostezky vyjde možná i více než na deset
milionů korun. Jsou to vysoké finanční
prostředky, které můžeme ušetřit na jiné
akce ve městě. S výstavbou cyklostezek
nezačneme určitě v letošním roce. V rámci
pozemkových úprav musíme totiž nejdříve

vyřešit majetkové vztahy. Vyřešit tyto
problémy s majiteli není vůbec jednoduché,“ vysvětlil starosta.
V sociální oblasti lidem nejvíce schází
chráněné bydlení a nízkoprahové centrum
pro děti a mládež. „Myslím si, že je potřeba
také otevřít v domově důchodců oddělení
pro osoby s demencí. Specializované
centrum mají sice v Litomyšli v nemocnici,
ale tam je naše občany těžké umístit,“
uvedla Gita Horčíková. Starosta Josef
Ošťádal problém chráněného bydlení bere

písku, na zámku, ve dvoraně muzea. Ale
přece jenom takový ten klasický divadelní
dům nemáme. Zástupci na veřejném fóru
skutečně spíše mysleli na zeleň a kvalitní
životní prostředí, na cyklostezky nebo
zdravotnictví a sociální oblast. Ale jak jsem
už zmínil, anketa může pořadí důležitosti
těchto problémů změnit. Pro nás ale sál
zůstává velkou prioritou,“ uvedl Josef
Ošťádal.
Ožehavým tématem ve Třebové je rovněž
dopravní situace. Stále nedořešená zůstává

velmi vážně. Na veřejném fóru se totiž na
předních pozicích umístil i v minulém roce.
„Klienti denního stacionáře Domeček chtějí
také založit vlastní rodinu, mít svůj
samostatný život a nebýt stále závislí na
rodičích. Musíme si ale přiznat, že tato
aktivita je velice dobře rozvinuta ve
vyspělých státech. U nás na to prozatím
nejsou peníze. Můžeme se bavit o zbudování
takového bydlení v denním stacionáři, kde
jdou ještě volné prostory, které by se mohly
za tímto účelem zrekonstruovat na chráněné
byty. Nejde však jenom o rekonstrukci.
U chráněného bydlení je potřeba brát v potaz i provozní náklady, které s tím úzce
souvisí. Myslím si, že někdy snad v dohledné
době přijde čas, kdy se toto bydlení bude
realizovat. Ale nechci zde uvádět žádné
závazné termíny,“ dodal starosta.
Až na sedmém místě se letos umístil
problém s víceúčelovým sálem ve městě.
Oproti minulé anketě je to propad o pět
míst. „Trošku mě mrzí, že víceúčelový sál ve
městě nebyl občany více podpořen, ale to se
může po vyhodnocení ankety občany ještě
změnit. Já osobně tento problém vnímám
velmi nepříznivě. Je to opravdový deficit
města. Všechna okolní města víceúčelový sál
mají. Sice máme možnosti, kde pořádat
plesy a zábavné pořady, tím myslím sál Na

křižovatka a parkoviště u obchodního domu
Kubík. Lidé poukazují na parkování, stav
místních komunikací a v některých ulicích
na špatné chodníky. „Stav komunikace
a parkoviště u „Kubíka“ nám není vůbec
lhostejný. Bohužel toto částečně zpevněné
parkoviště je v majetku pana Kubíka.
Hledáme cesty, jak se s ním domluvit.
Problém je v tom, že pan Kubík není
z Moravské Třebové a s městem asi zase tak
moc necítí. Samozřejmě je možné zahájit
jednání o výkupu této plochy, je však
otázkou, jakou částku by požadoval. S panem Kubíkem souvisí i zmiňovaná křižovatka. Jelikož je majitelem pozemku, musíme
s ním jednat o možném rozšíření komunikace. To je zatím ve fázi jednání. Prozatím
se musíme bohužel smířit s tím, že doprava
v této části města bude obtížnější,“ konstatoval starosta.
Zástupci radnice mimo jiné slíbili zlepšení
údržby zeleně a čistoty ve městě. Chtějí
nadále zlepšovat komunikaci s občany.
Radní se budou problémy, které lidé
nastínili na veřejném fóru, zabývat.
Možnost vyjádřit se dostanou všichni
obyvatelé Třebové, a to ve speciální anketě,
která je součástí červencového čísla
zpravodaje.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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„Hrozně rád tvořím nové věci“
Na svátek sv. Prokopa, patrona všech horníků,
budou 4. července slavnostně otevřeny Hřebečské důlní stezky. Nápad zavést turisty do
hřebečských lesů a ukázat jim opomíjené
technické památky se zrodil před lety v hlavách dvou třebováků. My jsme si povídali
s jedním z nich, s Lumírem Moučkou.
Jak jste přišel na myšlenku vybudovat Hřebečské důlní stezky?
Rád se toulám lesy na Hřebečském hřbetu; je tam
hezky. Jsou tam vzrostlé bukové lesy, stráně,
jejichž dynamika je prostě kouzelná. Je to
přírodně velice rozmanitá krajina. Dostal jsem se
k tomu možná i tím, že se zabývám historií těžby
břidlice. Spolupracuji s městem Budišov nad
Budišovkou, kde jsem reinstaloval muzejní
sbírky „Muzea břidlice“ a spolupracuji také na
vývoji velice zajímavé „Břidlicové stezky“. Tady
u nás na Třebovsku je to zrovna tak zajímavé
a rozmanité jako v Budišově nebo možná v něčem ještě rozmanitější, proto mi tady asi něco
podobného chybělo. Myslím si, že myšlenku
vybudovat stezky na Hřebči mělo už přede mnou
mnoho lidí, ale nedokázali ten nápad popadnout
a realizovat ho. Což je největší problém u všech
dobrých nápadů. Nechtěl jsem také, aby zanikaly
vzpomínky na dlouhou tradici hornictví na Hřebečsku. Ještě chci dodat, že ten nápad už od samého začátku se mnou utvářel můj kamarád
František Žáček. Je to vlastně společné dílo
celého velkého kolektivu lidí, kteří se postupně
přidávali.
Co jste sledoval vybudováním Hřebečských
stezek?
Svět je plný informací. Je to taková doba. Otázka
je, co nám takové informace dávají. Například
dnes ráno jste si mohli v novinách přečíst, že
„Brazilec držel 12 let v zajetí svoji dceru a splodil s ní sedm dětí“. Tak hlavně takovými
zprávami nás denně krmí. Chtěli jsme lidem
donést trochu jiné informace. Poznání, která se
nám podařilo nasbírat, o krajině kde žijí. Víme,
že tento kraj byl původně osídlen německým
obyvatelstvem. Němci byli po 2. světové válce
odsunuti a tím zpřetrhány veškeré vazby na
kulturu, hospodářství apod. Znovu se všechno
muselo budovat a na mnoho věcí se zapomnělo.
Je to část historie o našem kraji a tu dnešní lidé
neznají, a to je velká škoda. Všechny tyto
informace, kterými se zabývají geomontánní
vědy, ta turistika, která je postavená na hornictví
a na geologii především, a také na poznávání
přírody, tak to si myslím, že jsou ta nejdůležitější
poznání, které místní obyvatelstvo může využít
do budoucna, jak při tvorbě své osobnosti, tak
třeba využít v pracovní činnosti. Nemusí zrovna
těžit uhlí a pálit šamot, můžou se k různým
činnostem inspirovat přírodou, zajímavou technikou, barevností nerostů, těch impulsů je nesčetně.
Jak dlouho jste na projetu pracovali a co to
všechno obnášelo?
Na projektu se pracovalo zhruba tři roky. Musela
se vyřídit všechna povolení, souhlasy majitelů
a výjimky ke stavbám v přírodní rezervaci
Rohová. Některé výjimky šly až přes Parlament
a mini-sterstvo životního prostředí. V neposlední
řadě bylo potřeba vyřídit spoustu úředničiny.
Vůbec ty dotační systémy regionálních operačních programů jsou velmi složité a zapeklité.
Nesmí se v nich udělat příliš mnoho chyb, jinak
projekt neprojde bodováním, takže to byl i velký
stoh papírů. Vzpomněl jsem si na jeden vtípek za
socializmu. Byl to kreslený vtip, kde podřízený
nesl šéfovi dvoumetrový stoh papírů. Šéf, tenkrát
soudruh vedoucí, se ptal, zda-li už nese ten
harmonogram. A on odpověděl: „Jaký gram,
vždyť to má snad celý metrák“. Tak nějak jsme
běhali my do kanceláře Regionální rady NUTS II
severovýchod. Prostě žijeme na Moravě, která
byla zrušena, v okrese Svitavy, který byl zrušen,
v Pardubickém kraji, který je příliš malý a tak se
druží do evropské jednotky NUTS II SV, do které
patří společně s Libereckým a Hradeckým
krajem, to celé pak do ČR a nad tím je už

Evropská unie. Taková jednoduchá logická
adresa co naši poslanci vymysleli.
Které místo je podle Vás to nejhezčí, které by
turisté neměli minout?
Nejhezčí? To se snad ani takhle nedá postavit.
Všechna ta vybudovaná zastavení jsou příjemná.
Je to taková exteriérová expozice v přírodě. Na
tabulích kdo chce tak si počte a může se i pobavit
a vzdělávat. Jsou vybudovány dvě krásné rozhledny – Nad doly, schodiště s plošinou zavěšené
na jednom bodě nad skálou. Z plošiny je krásný
výhled do Třebovské kotliny ale i na kamenné
moře. Ta druhá na Strážném vrchu je zase
symbol. Taková socha Hřebečských důlních
stezek, ze které se opět můžete kochat výhledem
do krajiny. Na základě našich požadavků
hornické symboliky – pažení štoly, návrh
vypracovala Ing. Arch. Petra Krajíčková a moc se
to povedlo. Zajímavými místy jsou portál dolu
Hugo Karel, kde se opravilo sesuté zdivo portálu
a vybudoval se altán v podobě přístřešku nad
dvoukolejnou drážkou, také maketa štoly Josefka
– pěkný kout stezek a i ty ostatní altány
dispozičně osazené na místech s vyhlídkou do
krajiny, každý je úplně jiný. Víte, já si nemyslím,
že se nám sem budou hrnout cizinci a davy lidí,
že budeme světoví a že z toho zbohatneme. Ono
to vlastně ani není ten účel. Je to budováno
hlavně pro nás, třebováky. Místní lidi a naše
přátele. Přijede k vám návštěva, a tak si v sobotu
můžete třeba vyrazit na výlet. Vzít to pěšky přes
Udánky k potoku, na Josefku, na Strážný, pak se
například ubytovat na Vysokém Poli v autokempu. Je to tam levné a příjemné místo s restaurací,
chatkami, s možností opékání buřtů, posezení
u ohně. A druhý den ráno se dá pokračovat
mladějovským okruhem, svézt se úzkokolejkou
a večer domů, třeba vlakem z Mladějova. Těch
možností cest a okruhů je tolik, že to jen tak
nevyčerpáte. A ten příval turistů? Lidé se vrací
tam, kde se cítí dobře. Takže přivedete přátele,
přátelé pak přivedou další, ti zase další a to asi
stačí. Ať to tady nemáme jak v Praze, ať
nemusíme chodit s průvodcem, co má deštník nad
hlavou, abychom mezi lidmi nezabloudili. Jinak
těch možností ubytovaní je tady taky více. Obec
Rychnov má pěknou ubytovnu, Lesy ČR zase
Boršovskou hájenku a další třeba přibudou. Jsem
rád že se podařilo spojit dohromady hned několik
aktivit – Mladějovskou průmyslovou dráhu,
naučnou stezku Boršovský les a naše stezky.
Časem se snad přidají nějaké hospůdky a další
služby a bude to dobré.
Neuvažovali jste i o běžkařských tratích pro
lyžaře? Jak to bude s údržbou?
O běžkařských tratích jsme neuvažovali. Nemyslím si že v našich klimatických podmínkách
je nutné něco více pro to dělat než si v zimě,
jakmile napadne sníh, prorazit stopu po hřebenu
a pod ním. Investice do strojů a dalších úprav na
ty čtyři až šest sněhových týdnů nemá větší
význam. Pokud to někdo zainvestuje, proč ne?
Pak ale přijdou dvě tři zimy, kdy nebude sníh
vůbec a bude to celé k ničemu. Myslím, že místní
běžkaři, i já mám taková stará prkna, vždycky
vyrazí první zimní stopy a pak tam běhá celé
město. Lidé ze Třebové jsou aktivní sportovci
a dobrou zimu si užijí i bez strojů a úprav sněhu.
To samé si myslím o cyklistických stezkách.
Rozhodně neasfaltovat lesy a přírodu. Existují
terénní kola a na těch se dá projet téměř všude.
S tou údržbou je to složitější. Amstrong zanechal
svou stopu na Měsíci dne 20. července 1969 a od
té doby tam stále je a bude ještě mnoho miliónů
let. My tady na Zemi to máme složitější. Na
všechno, co vytvoříme, působí mnoho vlivů
a chceme-li po sobě zanechat nějakou tu stopu,
musí ji další generace oprašovat a udržovat. Je to
tak se vším s údržbou památek, myšlenek, prostě
všechno, co člověk vytvoří, podléhá rychlé zkáze.
Na Hřebečsku v lesích hrají velkou roli přírodní
vlivy, ale důležité je také celkové chování lidí,
kteří stezky navštíví. Vandalismus je někdy horší
než živelná pohroma. Mnoho lidí také nadává, že
se tu nic neděje a že tu chcípl pes a podobně.

Většinou to bývá v souvislosti s prací a obživou,
ale i jinak. Myslím, že to není žádná pravda.
Moravská Třebová a okolí je bohaté místo a děje
se toho tady tolik, že to nestihneme ani pojmout.
Pokud má někdo pocit, že tady chcípl pes, tak
nejspíš tou chcíplinou zapáchá on sám. Pak ať se
raději odstěhuje do Prahy, nebo Hradce či jinam.
Tam se něco děje a přitom nemusí nic dělat!
Stezky doprovází také naučný film Cuesta
bella – Dějuplné Hřebečsko. O čem je, kdy
a kde ho mohou zájemci vidět?
Je to taková vážná koláž o přírodě, hornictví
a lidech Hřebečska. Hraje v něm několik skvělých herců – Jaroslav Vodák – skutečný horník
z Březinky, Karol Šmelil – věčný kopáč, Tomáš
Lehotský – skutečný profesor paleontologie,
Martin Pedain – skvělý německý předák a mnoho
dalších, se kterými se na svých cestách setkává
cyklista zpodoben Jaroslavem Duškem. Ve filmu
zazní nová písnička od Petra Zavadila, zazpívá si
místní Fermáta a určitě i vy, až si to pustíte
z DVD. Film lze spatřit z DVD a určitě
uspořádáme nějaké větší veřejné promítání.
V současné době jsou práce na Hřebečských
důlních stezkách ukončeny. Chystá se slavnostní otevření. Na co všechno se mohou
třebovští a návštěvníci stezek těšit?
Těšit se mohou na geologickou expozici, která se
stala součástí stezek. Je to krásná geologická
sbírka, která byla rok schovaná v depozitáři. Nyní
bude na zámku jako stálá výstava. Expozice je
umístěná v krásném středověkém sklepním
prostoru, který sám o sobě je geologicky velmi
zajímavý, neboť je z kamene a je tam portál
z červeného permského pískovce. Má trošičku
složitější přístup, schody jsou ostré, ale ten kdo
má rád geologii a zajímavosti z přírody a hornictví, tak určitě rád sleze těch patnáct schodů
a dostane se dnes do prostoru, kde jsou prosklené
vitríny, do kterých je přenesena celá místní sbírka
z depozitáře. Tady se návštěvník dostane do
jiného časoprostoru, protože bude cestovat proti
proudu času. Od čtvrtohor do minulosti. Vlastně
přesto nejrozsáhlejší křídové období, které tam
je zastoupeno bohatou zkamenělou květenou
a velmi nádhernými zkamenělými živočichy od
ježovek až po žraloky. V okolí Moravské Třebové
je geologie velmi pestrá. Jsou tu nádherné jaspisy
a acháty. Je zde uhlí, žáruvzdorné lupky, které
proslavily místní krajinu po celém světě a mnoho
jiných geologických zajímavostí. Je toho hodně,
čím se můžeme chlubit. Je tu také mnoho lidí, co
se geologií zabývá a já doufám, že se veřejnosti
co nejdříve sami ukáží.
Hlavním představitelem HDS je permoník
Hugo. Kdo to vlastně je?
Hugo je permoník hřebečský, kterého vytvořila
samotná Hřebeč prostřednictvím výtvarníka
Františka Žáčka. Díky němu se na Hřebči mohou
dít tajuplné věci. Pokud nám budou chtít lidé do
budoucna za stezky něco vyčítat, tak ať se na nás
neobracejí. Za všechno může Hugo! Hugo není
postava vymyšlená, ten žil vždycky a vždycky
bude žít. Na Hřebči měl tradici. Už jsem slyšel
poznámky k jeho jménu, že jsme mu dali jméno,
které zní moc německy. Ten skřítek, který tady
v minulosti opravdu byl, neměl takovéto krásné
české jméno Hugo, ale měl pravdivé německé
jméno Grünhütl. Hugo je moravskotřebovské
jméno, takže si ho važme.
Proč se budou HDS otevírat právě 4. července?
Tento den je svátek ochránce a patrona horníků
sv. Prokopa. Tento svátek místní horníci uznávali
a slavili. Stavěly se alegorické vozy a horníci se
vydávali na pochod z mladějovského závodu na
Hřebeč. Cestou u se konala mše u některé ze štol
a zpívaly se písně. Nebyl to jenom místní zvyk,
podobný byl i na Ostravsku. Z tohoto důvodu
4. července, a já doufám, že nás sv. Prokop
ochrání. Věřím, že stezky budou mít velkou
budoucnost a ta stopa, co jsme tu zanechali,
vydrží víc než ta Amstrongova na Měsíci.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz,
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba:
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

„Na ulici“
Pod tímto názvem ve 23. týdnu tohoto roku
uspořádali strážníci městské policie ve spolupráci
s kolegy z Obvodního oddělení Policie ČR, pod
záštitou Komise prevence kriminality, druhý
ročník dopravně výchovné akce na dopravním
hřišti Autoklubu na ulici Zahradnické v Moravské
Třebové. Dráha pro motokáry se tak na pět dní
změnila v imitaci silničního provozu s několika
křižovatkami, které byly označeny dopravním
značením a řízeny policistou. Děti základních
škol od I. do III. třídy, děti Speciální školy a děti
předškolních zařízení si tak mohly bezpečně
vyzkoušet jízdu na kole nebo koloběžce ve
vyznačených jízdních pruzích a podle dopravního
značení, tak jak je běžné v provozu na pozemních
komunikacích. Policista řídící křižovatku upozorňoval na chyby, kterých se řidiči nemotorových vozidel dopouštěli a uděloval cenné
informace k vznikajícím situacím. Děti procházely i teoretickou průpravou k dané problematice a nakonec si mohly prohlédnout služební
vozidlo a vybavení městské policie a Policie ČR.
Z dopravního hřiště tak odcházely s novými
poznatky, zkušenostmi a plné dojmů z nevšedního zážitku.

Městská policie tímto děkuje za vstřícnost,
ochotu a spolupráci panu Ladislavu Jokešovi,
který ochotně umožnil bezplatné užití dopravního
hřiště a připravil vše potřebné pro realizaci tohoto
projektu. Poděkování patří i paní Srncové,
ředitelce Mateřské školy na ulici Jiráskové, která
umožnila zapůjčení koloběžek pro účastníky,
kteří si nemohli své vlastní stroje přivézt.
Bezdomovci
Strážníci městské policie se v nekončícím boji
potýkají v ulicích města, parku, autobusových
zastávkách a nádražích zpravidla i několikrát
denně s bezdomovci, kteří svým mnohdy skutečně nevábným vzezřením nutí člověka místo,
kde se právě nacházejí, obejít velkým obloukem.
Nepříjemný zápach, odpadky v okolí laviček,
někdy až hrůzné pohledy musíme všichni snášet
jen proto, že jsou mezi námi jedinci, kteří nejsou
schopni postarat se o své základní potřeby a veškerý čas a prostředky investují do alkoholu a posedávání na místech, kde všem ostatním svojí
přítomností znepříjemňují život. Strážníci v Moravské Třebové při střetu s těmito osobami

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 2010
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 794
občanů ČR a 68 cizinců s povolením
k trvalému pobytu na území České republiky.
Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 31. 5. 2010 na trvalém pobytu
10 862 občanů.
Za měsíc květen se v Moravské Třebové narodilo 8 dětí, zemřelo 11 občanů, přistěhovalo se 13 obyvatel a odstěhovalo 12 osob.

zacházejí až na samotné hranice zákona. Ze
strany policistů není zdaleka jednoduché takové
situace řešit, jelikož zákon nerozlišuje slušného
občana od povalujícího se bezdomovce a veřejné
prostranství mohou užívat bez rozdílu všichni.
A když není možný jiný postup, budou-li takové
osoby na ulici přistiženy v podnapilém stavu,
který bude dostačující pro transport na protialkoholní záchytnou stanici, budou policisté tyto
osoby převážet až do Pardubic k odeznění vlivu
alkoholu. Snad čas strávený cestou zpět bude
dostatečně dlouhý na to, aby se takový jedinec
mohl zamyslet nad smyslem svého života.
Noční klid
Partička mladíků pořádající oslavu v jednom
z bytů na ulici Holandské dne 12. 6. si zřejmě
neuvědomila, že ve 22 hodin začíná doba nočního
klidu. Hlídku městské policie na místo přivolali
sousedé ve 22.40, kdy už se dunění basů z reprodukované hudby ozývalo celým domem. Pravděpodobnou oslavu konce školního roku tak
přestavitelé zákona ukončili stiskem tlačítka
kouzelného zvonku vchodových dveří. Když mladíci otevřeli, pochopili vážnost situace a v bytě
byl okamžitě zjednán pořádek. Jelikož nechtěli
policisté partičce, která zřejmě ztratila ponětí
o čase, kazit dobrou náladu, obešlo se řešení
přestupku tzv. domluvou.
Bezdomovec
Volání o pomoc, které slyšel jeden z občanů
města na ulici Školní, zachránilo jednomu z místních bezdomovců život. Hlídce městské policie
bylo oznámeno ve 22.45 dne 8. 6., že z areálu
bývalé dětské nemocnice na ulici Svitavské se
ozývá volání o pomoc. Strážníci proto okamžitě
vyjeli na kontrolu uvedeného místa. V zahradě
u staré budovy nalezli v křečích se svíjejícího
muže. Z místní znalosti věděli strážníci, že se
jedná o místního bezdomovce, který má silnou
cukrovku a s největší pravděpodobností se dostal
do stavu hypoglykemického šoku. Strážníci proto
okamžitě muži poskytli první pomoc a přivolali
na místo rychlou lékařskou pomoc. Zdravotníci
muže odborně ošetřili a převezli do nemocnice ve
Svitavách. Bohužel, životní styl a zdravotní stav
se stal pro tohoto muže o pár dní později
osudným.
Rvačka
Dne 7. 7. v brzkých ranních hodinách zasahovali
policisté Obvodního oddělení PČR a strážníci
městské policie při potyčce, která se odehrála na
ulici Cihlářové před restaurací Joker Club.
Potyčka se bohužel neobešla bez zranění. Dva
mladíci se do sebe opřeli natolik, že se dostali
až k oknům jídelny JAHA a bohužel v zápalu
boje se podařilo jedno z oken prorazit. Policisté
museli na místo přivolat Rychlou záchrannou
službu, která jednoho z účastníků převezla
k ošetření do Svitavské nemocnice. Jelikož došlo
na místě události ke zranění a navíc ke škodě na
cizím majetku, celým případem se nyní zabývá
Policie ČR.

Pes bez pána
Místo zážitku z krás historického centra a okolí
našeho města, si odvezla z Moravské Třebové
žena z Pardubic velice nepříjemný zážitek. Po
vystoupení z vlaku na místním nádraží ušla jen
pár metrů, když se náhle objevil velký tmavý pes
a nečekaně se vrhnul na jejího malého psa,
kterého si vzala na výlet s sebou. Bohužel bylo
nakonec nutné vyhledat odbornou veterinární
pomoc a byla kontaktována i hlídka městské
policie. Strážníkům se po krátkém pátrání
podařilo zjistit majitele psa, který se po ulici
Lanškrounské pohyboval bez dohledu odpovědné
osoby. Celá záležitost včetně svědků události
byla policisty zadokumentována a předána
správnímu orgánu města Moravská Třebová.
Karel Bláha, velitel Městské policie MT
• Rehabilitace na nové adrese
Od 1. června 2010 byla ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny MUDr. Andrea
Kubínová a ambulance fyzioterapie
Mgr. Tomáš Kubín přestěhována do nových
prostorů na adresu Lanškrounská 213/30
(naproti parkovišti u autobusového nádraží),
Moravská Třebová. Zdravotnické zařízení je
smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.
MUDr. Andrea Kubínová, ambulance
rehabilitační a fyzikální medicíny
Lanškrounská 213/30, Moravská Třebová,
tel. 608 000 727
Ordinační doba: pondělí až pátek 10.00 hod. –
16.00 hod.
Mgr. Tomáš Kubín, ambulance fyzioterapie
Lanškrounská 213/30, Moravská Třebová,
tel. 777 055 796
Ordinační doba: pondělí až čtvrtek 6.00 hod.
– 19.00 hod., pátek 6.00 hod. – 10.00 hod.

Veřejná služba
Veřejná služba vypomáhá téměř ve všech
organizacích města Mor. Třebové. Nejčastěji
spolupracuje s Technickými službami při údržbě
veřejných komunikací. V letním období se jedná
o čištění chodníků od travnatého porostu a v zimním období o odklízení sněhu. Pravidelně také
služby využívají mateřské školy, např. Jiráskova
a Piaristická, základní školy Palackého, Čs. armády a Kostelní náměstí při malování vnitřních
prostor, úklidových pracích apod. Veřejná služba
se zapojila i do akcí na zámku a na náměstí pod
vedením Kulturních služeb. Sportovní subjekt
TJ Slovan využívá spolupráci s veřejnou službou
na tenisových kurtech, v tenisové hale, na
fotbalovém a hokejovém stadionu. Pro Oblastní
Charitu ,,Domeček“ byla velkou pomocí při
rekonstrukci vnitřních prostor a úklidu sklepení.
O veřejnou službu je stálý zájem jak ze strany
uživatelů (organizací), tak ze strany klientů
(příjemců dávek hmotné nouze).
Do veřejné služby se zapojuje pravidelně cca
55 nezaměstnaných občanů měsíčně.
Roman Němčík, koordinátor veřejné služby

Na lince 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Třebová; tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba; kontakt:
npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení ČR
http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

TECHNICKÉ SLUŽBY
Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel; Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509, e-mail: reditel@tsmt.cz; www.tsmt.cz
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Cyklobusem Českomoravským Co přinesl uplynulý školní rok v činnosti mažoretek Arnika
Sólo
K přátelům hnutí mažoretek patří i Sdružení
Tina Kolomá (DĚTI)
přátel kulturního domu v Boršově, které
pomezím už popáté!
MISTR MORAVY A SLEZSKA a 5. nejlepší
umožňuje mažoretkám trénování v „kulturáku“,

Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si
v minulých letech našel mnoho příznivců, a proto jej
není třeba příliš představovat. Poprvé vyjel cyklobus, tedy linkový autobus uzpůsobený pro převoz
kol, o prázdninách v roce 2006. Letos se tedy na
svou trasu vydá již popáté. I pro letošní rok je pro
fanoušky cykloturistiky připravena zajímavá novinka. Po loňském rozšíření projektu o trasu do Mor.
Třebové a Jevíčka se v letošním jízdním řádu cyklobusu objeví také zastávka v České Třebové. Cyklisté
tak budou moci navštívit například rozhlednu na
Kozlovském kopci nebo využít napojení na nový
systém cyklo a in-line stezek na Orlickoústecku.
Možnost dostat se blíž k atraktivitám Českomoravského pomezí vám nabízíme ve spolupráci s firmou
Zlatovánek, městy Polička, Svitavy, Litomyšl, Mor.
Třebová a nově také Č. Třebová. Celý projekt podpořil i Pardubický kraj, který zahrnul víkendový
provoz cyklobusu do tzv. základní dopravní obslužnosti. Každý ze třinácti víkendů a dvou dnů, na které
připadá svátek (5. – 6. července), ujede cyklobus
890 km což je o 138 km více než v uplynulém roce.
Cyklobus bude jezdit stejně jako v loňském roce
každý pátek, sobotu a neděli od července do září.
Páteční trasa povede z Poličky přes Květnou a Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Mor. Třebovou,
Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl, Dolní Újezd
a Proseč do Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete z Poličky přes Proseč do Nových Hradů, dále
do Litomyšle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět. V neděli brzo ráno opět z Poličky přes
Květnou do Jevíčka a z Jevíčka dále přes Moravskou
Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl,
Nové Hrady do Proseče a Poličky. Podrobnosti
naleznete v jízdním řádu (str. 10).
Také letos chceme cyklisty motivovat k návštěvě
všech míst kolem trasy autobusu bez ohledu na
jejich vzdálenost od místa výjezdu. Proto je cena
jízdenky jednotná. Každý cestující s kolem zaplatí
40 Kč, ať se rozhodne vystoupit kdekoli. Navíc
budeme opět podporovat cestování rodičů s dětmi,
kteří budou moci využít výhodné rodinné jízdné.
Toto jízdné mohou využít maximálně dva dospělí
s minimálně jedním dítětem. Každý z rodiny zaplatí
pouhých 20 Kč. Cestující bez kol budou odbaveni na
základě platného tarifu.
Během června budou do všech domácností v Litomyšli, Poličce, Svitavách, M. Třebové a Č. Třebové
zaslány letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou
a několika tipy na výlet. Součástí brožury bude
i jízdní řád společnosti Veolia Transport, která
provozuje cyklobus na trase Pardubice–Chrudim–
N. Hrady–Litomyšl–Proseč–Borová–Hlinsko. Další
informace najdete také na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Ing. Jiří Zámečník, marketingový
manažer cestovního ruchu

Kapka 2010
KAPKA je humanitární akce skautů a skautek od
15 let, pořádaná ve spolupráci s Nadací pro
transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci
lidem postiženým nemocemi krvetvorby, např.
leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak rozšiřováním
registru možných dárců a informováním veřejnosti o možnostech
dárcovství kostní dřeně. Již podruhé
proto o víkendu 11. – 12. června umývala
dvacítka dobrovolníků z řad místních skautů na
moravskotřebovských čerpacích stanicích skla
projíždějících automobilů, podávala řidičům
informace o činnosti Nadace a možnostech
pomoci a zároveň od nich přijímala finanční
příspěvky do připravených kasiček. Celkem se
vybralo 19 041 Kč (minulý rok 13 380 Kč, tzn.
nárůst o 5561 Kč neboli 42 %). Všem zúčastněným patří velký dík, neboť vybraná částka
pokryje téměř pět vyšetření dobrovolných dárců
kostní dřeně, která nejsou hrazena zdravotní
pojišťovnou. Jsme rádi, že kapka našeho úsilí
může pomoci zachránit několik lidských životů.
Moravskotřebovští skauti

v republice (hůlka s rekvizitou); 1. místo –
Majorettes show Hulín
Kateřina Felnerová (JUNIOR STARŠÍ)
titul MISTR REPUBLIKY, v kategorii SÓLO –
hůlka s rekvizitou; II. VICEMISTR ČESKÉ
REPUBLIKY v soutěži v twirlingu; MISTR
MORAVY A SLEZSKA – rytmické taneční duo
Lea Henslová (SENIOR)
VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA (hůlka
s rekvizitami)
Duo
Kateřina Felnerová a Lea Henslová (JUNIOR
STARŠÍ)
II. VICEMISTR REPUBLIKY v kategorii rytmické taneční; MISTR MORAVY A SLEZSKA;
VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA (hůlka
s rekvizitami).
Dominika Halousková a Andrea Štolová
(JUNIOR MLADŠÍ)
MISTR MORAVY A SLEZSKA a 4. nejlepší
dvojice v republice v kategorii klasická mažoretka
Michaela Přidalová a Daniela Pokorná (DĚTI)
VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA a 6. nejlepší duo republice (hůlka s rekvizitami); 1. místo
– Majorettes show Hulín
Skupiny
Děti
II. VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA (show);
6. místo v Zemské soutěži Moravy a Slezska
Juniorky mladší
I. VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA (show)
Za úspěchy je vidět nejen samotná práce
mažoretek, ale i jejich vedoucích – Markéty
Havlíkové (DĚTI ), Katky Felnerové a Petry
Halouskové (JUNIORKY).

X. ročník Cesty na severozápad
Jen co skončilo květnové „období dešťů“, vyrazili v neděli 6. června 2010 zájemci o aktivní
pohyb v přírodě společně s moravskotřebovskými
skauty již podesáté na kolech „Cestou na severozápad“. Promáčený okolní terén nás přinutil
držet se lesní silničky mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem, ale první, opravdu nádherně
slunečný víkend po delší době přilákal na trať
rekordních 98 účastníků. Na dvanáctikilometrové
trase na ně čekalo celkem 16 kontrol, na kterých
plnili rozmanité nenáročné úkoly. Nejen děti si
určitě přišly na své, neboť proti loňsku došlo
v programu k výrazné obměně. K již tradiční
střelbě z luku a vzduchovky, visuté lávce a první
pomoci letos nově přibyly např. kuchařská
zkouška (škrábání brambor), balení balíčku,
zatloukání hřebíků, řezání dřeva, telefonování
vojenským polním telefonem a další. Velký ohlas
měla i recesní „jízda vláčkem“ ze stanice
Skautíkov. Na Cestě na severozápad je skutečně
možné téměř všechno a o legraci a nevšední
zážitky opravdu není nouze. Svědčí o tom i to, že
nakonec neodolala a do programu se aktivně
zapojila i většina dospělých doprovázejících děti.
Věkové spektrum účastníků tak bylo velmi
pestré, od tříletých dětí až po zkušené seniory. Na
trati nejen díky sluníčku vládla pohoda a čas
ubíhal jako voda. V cíli každý „cestovatel“ obdržel účastnický diplom a drobné upomínkové
předměty, ale určitě nejcennější byly pěkné zážitky a pocit aktivně prožitého dopoledne. O tom,
jak to na letošní „Cestě“ vypadalo, se můžete na
vlastní oči přesvědčit na webových stránkách
junak.mtrebova.cz/cnsz, kde jsou kromě podrobnějších informací i fotografie z akce. Na organizaci letošní „Cesty“ se podílelo 38 pořadatelů. Poděkování za všestrannou podporu patří
Městu Moravská Třebová. Velmi si také ceníme
pomoci členů střeleckého oddílu při DDM a dalších dobrovolníků.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

a které je spoluorganizátorem celostátních mažoretkových akcí pořádaných v Moravské Třebové.
Poděkování patří zastupiteli města a členu Sdružení, Miloši Beyerovi, který úzkou spolupráci
zajišťuje.

Při výčtu příznivců mažoretek nelze zapomenout
na ředitelství ZŠ Čs. armády, v jejichž tělocvičně
mají mažoretky zázemí na trénování.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zastupitelům
města za finanční příspěvek, který umožňuje
mažoretkám zúčastňovat se soutěží, na kterých
získávají výborné výsledky a tím umožňují
důstojně reprezentovat naše město.
Děkujeme! Přejeme pohodovou dovolenou!
Agentura Arnika PaedDr. Marie Blažková

Výtvarný svět na zámku
Souběžně s 10. ročníkem hudebního festivalu
Moravskotřebovské arkády proběhl i 10. jubilejní
ročník přehlídky výtvarných prací „Výtvarný
svět na zámku 2010“. Akce se skládala ze tří
částí. Virtuální galerie. Této oblíbené soutěže se
každoročně zúčastňují školy z celé republiky.
Každá škola posílá fotografie těch nejlepších
výtvarných prací svých žáků na zadané téma.
Tyto práce pak uveřejníme ve virtuální galerii,
kde reprezentují danou školu po celý rok. Každý
návštěvník této galerie má možnost ohodnotit
jednotlivá díla na www.zusmt.cz/virtualnigalerie,
což platí i pro její letošní ročník. Tentokrát bylo
do galerie umístěno 44 prací žáků z 8 základních
uměleckých škol.
Výtvarná dílna pro žáky 17. 5. – 21. 5. 2010. Této
akce, probíhající v prostorách ZUŠ během
festivalového týdne, se každoročně zúčastňují
nejen žáci ZUŠ Moravská Třebová, ale i další
zájemci. Výtvarné dílny, konané letos „na
hrnčířském kruhu“, nadchly děti i dospělé. Pod
vedením keramičky Jany Kábrtové bylo vytvořeno mnoho zdobených misek a hrnků a velká
keramická mozaika. Zájemci o tento krásný obor
budou ještě dlouho vzpomínat na krásné chvíle
strávené u hrnčířského kruhu.
Výstava v prostorách zámku. Tentokrát byla
určena pro ZŠ, MŠ, ZUŠ a gymnázium v Moravské Třebové. Letošní ročník proběhl pod
názvem „Hudba, divadlo a tanec ve výtvarném
projevu”. Kromě toho nezávisle na tomto tématu
vystavovali své práce i členové bývalé skupiny
Welen a další výtvarníci moravskotřebovského
regionu. Vystavovalo se ve výstavních prostorách
a na arkádách zdejšího zámku. Hlavní program
přehlídky „Výtvarný svět na zámku“ byl rozvržen
do dvou dnů. V sobotu 22. 5. ve 14.30 hod. se
uskutečnila vernisáž, kterou zahájili společně
starosta našeho města pan Josef Ošťádal, a ředitel
naší ZUŠ pan Pavel Vaňkát. V neděli 23. 5.
tvořila zmíněná výstava součást programu hudebního festivalu „Moravskotřebovské arkády“.
Celkově byla nedělní návštěvnost vzhledem k ne
právě příznivému sobotnímu počasí podstatně
vyšší. Zbývající dny (do 31. 5.) se část výstavy
přemístila do prostor ZUŠ, kde byla přístupna
v době mezi 13.00 – 17.00.
Vaše ZUŠ
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Předprodej:
Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého
představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace prostřednictvím
e-mailu jsou platné až po zpětném potvrzení o jejich
příjmu.
Rezervace přijímáme vždy nejdříve první den v daném
měsíci, pokud tento den nevychází na víkend či státní
svátek. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout
nejpozději TÝDEN PO REZERVACI, po uplynutí této
doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do
prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
představení, je nutno vyzvednout nejpozději půl hodiny
před představením, i v tomto případě platí, že po
nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpět do
prodeje.

24. 7. sobota, zámecké nádvoří

program k otevření nové expozice
HŘEBEČSKÉ DŮLNÍ STEZKY
Program sám uvádí a zpívá Josef Švejk
16.00 ŠVEJK c.k. ŠRAML – Švejkova
Marškumpačka
- zahajovací famfáry
- hudební zdravice Švejkova c.k. Šramlu
- slavnostní nástup Pětatřicátníků
- čestná přehlídka
16.10 Švejk c.k. ŠRAML – Staropražské
šlágry za c.k. Rakouska-Uherska
16.35 Soutěž – zvedání sudů
17.15 O pejskovi a kočičce – pohádka
17.45 Švejk c.k. Šraml – Staropražské šlágry
slavných kabaretů a šantánů
18.15 Soutěž – pojídání jitrnic
18.30 PĚTATŘICÁTNÍCI – KVÉRGRIFY –
pořadové cvičení se zbraní + seznámení s výstrojí a výzbrojí C. a K. ARMÁDY
18.45 Jak hloupý Honza obelstil čerta –
pohádka
19.20 MOBILIZACE – FAMFÁRA do
ŠTURMU – rekrutská scéna – Pětatřicátníci –
vojenské doplnění 35. regimentu (scénka podle
Švejka)
19.30 Švejk c.k. Šraml – písničky starých
českých hospod a světových bojišť I. svět.
války
19.50 Soutěž – pití piva (české vzpírání)
20.00 Švejk c.k. Šraml – nástup Pětatřicátníků – představení celéjo Švejkova Maršbataliónu, Famfáry, aplausy, božské uctívání atd.
KONEC Švejkových c.k. MANÉVRŮ –
Čestná salva!!!!!!!
20.30 Koncert revivalové skupiny LUCIE
Tribute
Vstupné: 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč,
děti v doprovodu rodičů zdarma.

JARRET

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ
BRAMBORÁK
program:
16.30 Žofie Kabelková (písničkářka)
17.30 ARRET (indierock/folkrock)
19.30 COP (bluegrass)
20.30 AG FLEK (legenda české folkrockové
scény)
22.00 QUANTI MINORIS (středověký pouliční bigbeat)
Vstupné: 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč,
děti v doprovodu rodičů zdarma.
Info o kapelách:
QUANTI MINORIS – Hrad rock aneb
středověký pouliční bigbeat

4. 7. sobota 16.00 – 22.00 hodin, zámecké
nádvoří

ŠVEJKOVY c.k. MANÉVRY
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Žánrově lze Quanti minoris zařadit jako
historizující folkrock s keltskými kořeny. Za
nejvýstižnější označení lze považovat hradní
podobu rocku, tedy „hradrock“. Tato hudba
zapadne stejně dobře do prostředí hradů
a zámků, tak i na pódia folkových, rockových,
ale i etno a worldmusic festivalů. Repertoár
Q.m. (s.p.b.) tvoří zhudebněná poezie
středověkých autorů (většinou anonymních,
ale i známých jako např. F. Villon). Hudba je
vlastní a je pouze inspirována hudbou z přelomu středověkou a novověku. Pro podpoření
autentické atmosféry jsou i zde (stejně jako
v akustické podobě na CD Quanti minoris –
Vaganti) použity skladby nebo části skladeb mistrů tohoto období, např. John Dowland (anglický loutnista, 16. stol.), J. S. Bach
apod.
ŽOFIE KABELKOVÁ (písničkářka)

Indierocková nebo folkrocková skupina, která
svou stylovou nezařaditelností přivádí kritiku
k šílenství. Přitom jde o pouhé respektování
textu s absencí strachu použít při aranžování
jakékoliv prostředky. Jde vesměs o původní
tvorbu Bohouše Vašáka doplněnou o písně
spřízněných autorů – Jakuba Nohy, Martina
Kadlece a Pavla Havlíka. V roce 2008 skupina
vydává, po třech řadových albech (Hic non sun
Leones, Unikat, Vztahem zapni – nominace na
výroční cenu Anděl 2006 v kategorii folk&country), nové CD, které je záznamem živého
koncertu z libereckého Malého divadla. Přestože se nový přírůstek do diskografie kapely
jmenuje Jarret Sobě, je nové album určeno
především těm, kteří si oblíbili koncerty
Jarretu, kvůli jejich živému a spontánnímu
projevu. Jak říká Marek Štulír, hlavním
záměrem byla „…snaha zachytit přirozenou
energii kapely a nahrát písničky, které nás
určitou dobu provázejí a na žádnou řadovou
desku se nevešly nebo jejichž koncertní
podoba se liší od už nahraných verzí.“
COP

Česká bluegrassová hudební skupina, která
vznikla v roce 1978. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších a nejdéle hrajících hudebních
skupin tohoto stylu v České republice. Jejím
zakladatelem a uměleckým vedoucím je
Michal Leicht. V listopadu 2008 oslavila 30 let
svého trvání.
AG FLEK

je autorka písní, zpívá a hraje na kytaru. Ve
svém repertoáru má především své nejnovější
písně. Její hudbu ovlivnily rozličné žánry
(Indie, folk, jazz, klasická hudba, alternativa) –
nejdůležitější pro ně však nikdy nebyla
škatulka, ale silná písnička. Na svých
koncertech vždy najde prostor pro improvizaci, inspirovanou atmosférou místa i samotnými
posluchači. Už během krátké doby si stihla
zahrát na významných festivalech (Eurotrialog, Prázdniny v Telči, Febiofest aj.). V roce
2009 byla nominována na žánrovou cenu
ANDĚL!

Česká hudební skupina. K příležitosti třicátého
výročí vzniku skupiny AG Flek se muzikanti
opět setkávají. Původní čtveřici Táborská,
Viktorin, Markytán a Šobán doplňují kytarista
Michael Vašíček a bubeník David Velčovský
(známí též z působení v kapele Každý den
jinak Vlasty Redla) a na sezónu 2007 připravili
comeback k tomuto jubileu. První polovina
roku 2008 byla ve znamení natáčení koncertů,
z nichž bylo sestaveno live CD a DVD, které
vyšlo červnu 2009. Na DVD je 21 písní,
včetně těch největších hitů kapely AG Flek.
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KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí
7. 7. středa

12. 7. pondělí

Ženy v pokušení

Kuky se vrací

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že
se dostala do situace, jaké řeší se svými
pacienty. Její doposud milující a milovaný
manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou
a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového
života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami
vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku
nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma,
bývalá herečka, která na všechny situace
aplikuje svéráznou školu života. Výstřední
dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným. Zdá se to
neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury
muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě
do milostného dobrodružství, tu stále ještě
jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak
moc jsou si podobné a pokud se má něco
vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet
hlavu ani naději.
Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Eliška Balzerová,
Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch
Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach ad.
19.00 hodin, komedie, přístupný, ČR,
118 min., vstupné: 70 Kč

Kuky se vrací je dobrodružný i poetický,
rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role
přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.
„Dlouho jsem toužil udělat film, v němž
bych se mohl věnovat drobným detailům –
hmyzu, světlu v listí, letícímu chmýří a vůbec
mne zajímalo, co se na scéně odehrává, když
herci odejdou. Různě jsem to do svých filmů
pašoval, ale šlo to těžko,“ vysvětluje režisér
Jan Svěrák impulzy k natočení filmu, jehož
hlavními, ale nikoliv jedinými, hrdiny jsou
loutky. „Napadlo mne tedy změnit měřítko
a zasadit příběh přímo do mikrosvěta,
jeho protagonisty udělat dostatečně malé, aby
kořeny stromu byly dekorací, světlo v malinových listech dělalo atmosféru, chmýří bylo
rekvizitou a veškerý hmyz přirozeným komparsem,“ dodává Jan Svěrák, který je zároveň
autorem scénáře a jako u většiny svých
posledních filmů také producentem.

Režie: Jan Svěrák, hrají: Oldřich Kaiser, Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová-Nováková, Filip
Čapka, hlasy: Zdeněk Svěrák, Ondřej Svěrák,
Jiří Macháček, Jiří Lábus, Pavel Liška ad.

17.00 a 19.00 hodin, dobrodružný, ČR,
přístupný, 95 min., vstupné: 70 Kč
14. 7. středa

Princ z Persie

Walt Disney Pictures a Jerry Bruckheimer
Films představují snímek Princ z Persie: Písky
času, akční dobrodružný velkofilm, který se
odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ
Dastan (Jake Gyllenhaal) je v něm nucen
spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou
(Gemma Arterton) a společně se pokusit
porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou,
která je schopna ovládat Písky času – dar
bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu,
kdo ho vlastní, umožňuje vládnout celému
světu.
Režie: Mike Newell, hrají: Jake Gyllenhaal, sir
Ben Kingsley, Gemma Arterton, Alfred
Molina, Steve Toussaint, Tobby Kebbell,
Richard Coyle, Ronald Pickup, Reece Ritchie
ad.
19.00 hodin, dobrodružný, přístupný od
12 let, USA, titulky, 116 min., vstupné:
70 Kč

KAM ZA KULTUROU v Českomoravském pomezí
Litomyšl
Toulovcovy prázdninové pátky
Každý pátek o prázdninách na Toulovcově
náměstí od 18.00 hod. pohádka, od 19.30 hod.
koncerty (Cop, Majerovy tabulky, Jarret,
Traband, FruFru, Létající rabín, Družina,
Poutníci, Ty Syčáci).
17. – 20. 6. 2010 / Smetanovo náměstí
Středa, hudby vám třeba
Každou středu o prázdninách od 19.30 hod.
posezení s hudbou na přírodním parketu
u Smetanova domu.
Zámek UNESCO s novinkami
O prázdninách vás čeká řada novinek – výstup
na zámeckou věž, sestup do podzemí,
koncerty, bohoslužby v zámecké kapli v
angličtině i v latině. V provozu kavárnička na
druhých arkádách a občerstvení v ratejnách.
Více na www.zamek-litomysl.cz
Svitavy
1. 7. 2010 od 19.30 hod. / Fabrika
Externí koncert Smetanovy Litomyšle
ve Svitavách
Carmen flamenco
Komponovaný hudebně taneční projekt operní
pěvkyně Edity Adlerové a flamengové
tanečnice Jany Drdácké s živým doprovodem.
17. 7. 2010 od 14.00 hod. / Lánská zahrada
Dětský den
Benátská noc - disco

11. 8. 2010 od 19.00 hod. / Ottendorferův dům
Koncert mladých umělců v rámci
Mezinárodních smyčcových kurzů Litomyšl
2010 ze Švédska, Jižní Koreje, Dánska, ČR,
USA, Guatemaly a Řecka
23. – 28. 8. 2010 denně od 9.00 – 21.00 hod. /
prostor pro volnočasové aktivity
na stadionu Míru
Řezbářský memoriál Aloise Petruse 2010
Řezbářský plenér vybraných sochařů a řezbářů
ve Svitavách
Více na www.muzeum.svitavy.cz
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
Polička
10. 7. 2010 od 11.00 hod. / městský park
KdybyKulich
Putovní artistní show po městech Českého
dědictví UNESCO a České inspirace.
27. 7. 2010 od 15.00 hod. / Palackého náměstí
(při nepřízni počasí v Tylově domě)
Pozdrav z Londýna
Londýnský dechový orchestr mládeže zahraje
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka,
B. Martinů a G. Mahlera.
Do 25. 7. 2010 / Centrum B. Martinů
Zrzavý Martinů aneb Pojďte si hrát
s panem malířem J. Zrzavým
a skladatelem B. Martinů
Výstava představí oba umělce opačných rolích
a má svoji hravou část pro pobavení nejen dětí.

31. 7. – 30. 9. 2010 / Centrum Bohuslava
Martinů
Papírový svět
Výstava papírových modelů lodí, letadel, aut,
hist. staveb atd.
20. – 22. 8. 2010 / Palackého nám., Tylův
dům, kostel. Sv. Jakuba, městský park
Polička 555
Hudební festival mnoha žánrů – swing, jazz,
folk, pop, rock, vážná hudba.
29. 8. 2010 od 19.00 hod. / kostel sv. Jakuba
Vzpomínkový koncert
Koncert pěveckého sdružení Campanula
Jihlava věnovaný vzpomínce na B. Martinů.
Vysoké Mýto
25. 6. – 19. 9. 2010 / Galerie ve Zvonici
Karel Kryl
První výstava Krylova výtvarného díla
představí keramiku, malbu a ilustrace,
kterými provázel své básnické sbírky.
30. 6. – 5. 9. 2010 / Regionální muzeum
Páni kluci
Výstava klukovských hraček a her – vláčky,
autíčka, stavebnice apod.
2. – 6. 8. 2010 / náměstí Přemysla Otakara II.
Týden hudby
Multižánrový hudební festival zaměřený na
alternativní směry, vystoupí Muziga,
Wabi Daněk, Alek Mrožek Gene Loska (PL),
Jolly Joker atd.

10 PROBLÉMŮ města Moravská Třebová 2010.
Už víme, jaké jsou … souhlasíte s nimi?
Níže jsou uvedeny problémy města, které vyplynuly z veřejné diskuse s občany, která se konala 10. 6.
2010. Cílem této diskuse i na ni navazující ankety je dát našim občanům prostor, aby se vyjádřili
k tomu, co jim v našem městě chybí, co by se mělo změnit, aby byli spokojeni s místem, kde žijí
a které je jejich domovem.

ANKETA
Prosíme, abyste označili 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by dle Vašeho názoru
měly mít v řešení přednost před ostatními.
Problémy v seznamu nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!

Celková rekonstrukce MŠ Jiráskova
Komplexní pozemkové úpravy - prostorové a funkční uspořádání pozemků,
vyjasnění a upravení vlastnických vztahů, zpřístupnění pozemků vybudováním
polních cest (mohou sloužit i jako turistické trasy či cyklotrasy), mostků,
propustků apod., protierozní opatření v krajině (protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, zatravnění apod., vodohospodářské opatření
v krajině (nádrže, rybníky, úprava toků, suché poldry apod., opatření k ochraně
a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability)
Chráněné bydlení
Cyklostezky
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Údržba zeleně a čistota ve městě
Víceúčelový sál
Zubní lékaři (nedostatek)
Speciální oddělení pro osoby s alzheim. demencí v domově pro seniory
Rozvíjet zapojení občanů do rozhodování o městě
Podpora volnočasových aktivit (pronájem prostor)
Úprava obsahu a vzhledu webových stránek města
Zateplení školních budov (MŠ Jiráskova a ZŠ Palackého)
Parkování ve městě - sídliště Západní
Brownfields (staré průmyslové areály)
Křižovatka "u Kubíka"
Prostor pro matky s dětmi 0-2 roky (přebalování a ostatní potřeby)
Pozemky pro nové firmy
Koncepce protipovodňových opatření
Další problém
Anketa byla zahájena 17. 6. 2010 za pomoci školských zařízení na území města a jejich
žáků, kteří dotazníky distribuovali do svých domácností. Poslední termín k odevzdání
dotazníku pro veřejnost je 12. 7. 2010 do 14.00 hod. Anketní lístek je k dispozici i na
stránkách www.moravskatrebova.cz/aktuality/a-n-k-e-t-a.
OTOČ!!!

SBĚRNÁ MÍSTA pro dotazníky:
1. Občanské informační centrum, ul. Olomoucká 2
2. Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 33
3. vestibul radnice, nám. T. G. Masaryka 29
S případnými dotazy se obracejte na tel. číslo 461 353 044, 732 427 340, email
zmotlova@mtrebova.cz.
VÝSLEDKY ANKETY budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách
www.moravskatrebova.cz bezprostředně po projednání výstupů radou a následně
zastupitelstvem města (předpoklad je srpen 2010).
Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas! Anketa je anonymní
a je otevřená pro Vaše náměty do 12. července 2010 do 14.00 hod.
Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA 21.

ČERVENEC 2010
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„Ukaž co umíš“
Ve středu 16. 6. proběhl na františkánské zahradě
díky finanční podpoře města M. Třebová 4. ročník zábavného odpoledne pro handicapované
občany pod názvem „UKAŽ CO UMÍŠ“. Akce se
zúčastnilo rekordních 130 osob různých věkových kategorií. Jednalo se především o obyvatele Domova pro seniory, uživatele DS Domeček a STD Ulita, žáky Speciální základní
školy a členy Svazu tělesně postižených. Všichni
zúčastnění si mohli poměřit své dovednosti
a schopnosti na 10 stanovištích, kde pro ně byly
připraveny různé zábavné disciplíny.

Po zvládnutí těchto aktivit, čekalo na přítomné
malé občerstvení a závěrečné vyhlášení výsledků.
Při tomto vyhlašování obdrželi všichni cenu za
„odvahu a statečnost“. Velmi mile nás překvapilo
nasazení a nadšení všech zúčastněných při
absolvování jednotlivých disciplín. Během celého
odpoledne vládla velmi příjemná a přátelská
atmosféra a soutěživý duch. Na hladkém průběhu
celé akce se tento rok podíleli i studenti Vojenské
školy z 2. a 3. ročníku, kteří si připravili
doprovodný program a obětavě pomáhali se
zajištěním jednotlivých disciplín. Touto cestou
bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat za
pomoc a velmi milý přístup ke všem účastníkům
tohoto odpoledne. Navázání této spolupráce bylo
pro všechny strany přínosné a věříme, že bude
v budoucnu pokračovat.
Draha Dokoupilová, DS Domeček

Moravskotřebovské arkády 2010 /retrospektiva/
Jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Moravskotřebovské arkády (22. 5. a 23. 5.) je úspěšně
za námi a my můžeme již s dostatečným
odstupem bilancovat. Právě vzhledem ke kulatému výročí jsme se snažili festival poněkud
zpestřit a odlehčit při vědomí, že ne každý musí
být nutně zanícený nadšenec pro sborový zpěv.
Pozvali jsme tedy na sobotu i hudební tělesa
jiných formátů a žánrů a podařilo se nám sestavit
výběr dostatečně pestrý a atraktivní, aby mohl
oslovit širší publikum. Leč, návštěvnost nenaplnila naše očekávání. Jednak se poprvé proti
nám spiklo počasí a navíc se ve stejnou dobu
odehrávalo veledůležité semifinálové utkání
mistrovství světa v hokeji. Přesto se našel
dostatek návštěvníků, kteří vytvořili účinkujícím
přívětivou atmosféru. Nutno dodat, že účinkující
to divákům stejnou měrou vraceli. Členové souboru z divadla Milenium (Metropolitní divadlo
Praha) navíc dávali najevo nadšení z noční
atmosféry osvíceného arkádového zámku. Neděle
už byla tradičně věnována pěveckým sborům,
kterých letos přijelo 18. Dopoledne si určitě přišli
na své všichni ti, kteří si přišli do kostela
Nanebevzetí Panny Marie zameditovat při
duchovní hudbě. Vrcholem pak byla odpolední
přehlídka na nádvoří moravskotřebovského zámku. Její předností je, že se tu nesoutěží, sbory
nejsou nijak žánrově omezeny. Navíc je přehlídka
rámována krásnými kulisami zámku. Počasí se
tentokrát nad námi slitovalo, což se zřetelně
projevilo i při pohledu na zaplněné arkády a lavičky před pódiem. Součástí festivalu byl
Výtvarný svět na zámku. Letošním tématem byla
– „Hudba, tanec a divadlo ve výtvarném
projevu“. Instalace všech prací účastníků byla
v Koncertním sále, na arkádách a ve výstavních
prostorách zámku. Letošní jubilejní ročník byl
zajímavý tím, že kromě základních uměleckých
škol se na Výtvarném světě podíleli i žáci
zdejších škol a výtvarníci z města Moravská
Třebová a jeho okolí. Všechny výtvarné práce
jsou vystaveny ve Virtuální galerii na webové
adrese www.zusmt.cz. I v letošním roce probíhala

Cesta za poznáním – Černá Hora
Černohorští z Boskovic – tak se nazýval rod,
jehož příslušníci se tak skvěle zapsali do historie
Moravské Třebové v letech 1486 – 1589 a přivedli ji k nebývalému rozkvětu.
Členové komise památkové péče přijali v květnu
pozvání černohorského historika Ing. Odehnala
k prohlídce místního hradu – zámku, podle něhož
se celý tento rod až do svého zániku v roce 1597
nazýval. Hrad, který není běžně přístupný, slouží
v současnosti jako penzion seniorů.
Roku 1333 získal hrad postavený v roce 1281
Ješek z Boskovic a on, jeho rodina i potomci
pánů z Boskovic jej začali považovat za druhou
kolébku svého rozvětveného rodu a podle Černé
Hory se potom psali Černohorští z Boskovic.
V roce 1556 hrad vlastnil Albrecht Černohorský
z Boskovic, který zde velmi často pobýval
a v 60. letech 16. století přebudoval dosavadní
zchátralý hrad na renesanční zámek se severním
dvoupatrovým křídlem, předhradím a konírnami.
Portál nad hlavní branou, napsaný ve staročeštině, sděluje: „Léta Páně 1561 tento příhrádek byl
od základu vystavěn nákladem urozeného pána
Albrechta Černohorského z Boskovic a na Černé
Hoře, jehož Pane Bože rač být sám ochráncem.“
Po obou stranách nápisu je vytesán Boskovický
erb a pět erbů příbuzných rodů, např. pánů
z Lipé, Šternberků atd.
Roku 1597 zdědila zámek dcera posledního
mužského potomka rodu Anna, provdaná za
knížete Karla z Lichtenštejna, jehož potomci ho
pak vlastnili až do roku 1711. Po požáru v roce
1724 byl zámek novými majiteli opravován, naposledy v letech 1859 – 1861 a získal pseudorenesanční podobu.

Černohorský zámek byl posledním z celé řady
významných sídel rodu pánů z Boskovic, které
členové památkové komise na svých zájezdech,
pořádaných především pro třebovskou veřejnost,
v průběhu svého volebního období navštívili.
Nápis na jižní bráně třebovského zámku
„Ladislav z Boskovic a Černé Hory (NIGROMONTE), pán tohoto zámku mne vystavěl L. P.
1492“ potvrzuje příslušnost třebovského pána
k místu naší návštěvy.
P. S. Součástí zájezdu byla také prohlídka
staroslavného černohorského pivovaru – ovšem
bez ochutnávky zde vyráběného moku.
Miloslav Kužílek,
předseda komise památkové péče

• ZO ČZS v Moravské Třebové
Vás zve na zájezd do Tulnu na mezinárodní
zemskou výstavu květin, která se koná 28. srpna 2010, odjezd od muzea v 7.30 hodin,
přihlášky se přijímají v prodejně Hedvy, nám.
T. G. Masaryka od 21. července 2010.
Cena zájezdu + vstupné – 650 Kč
samostatné vstupné – jednotlivci – 11 EUR
skupiny – 9 EUR

• Moravská Třebová, jak ji neznáme
Komise památkové péče v Moravské Třebové
pořádá 12. ročník fotografické soutěže „Moravská Třebová, jak ji neznáme“. Fotografie
budou přijímány opět v muzeu do 31. srpna.
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy soutěžních prací se uskuteční v pátek 10. září.

sbírka ve prospěch nadace Pomozte dětem!
Na toto sbírkové konto putuje částka ve výši
51.460 Kč a za dobu naší spolupráce je to celkem
více než 250.000 Kč. Rádi bychom také touto
cestou poděkovali ZŠ Kostelní nám. a p. ředitelce
Jaroslavě Skácelíkové za vstřícnost a již několikaletou spolupráci při sborovém festivalu.
Všechny zúčastněné sbory mají své základny
právě na této škole. Závěrem bychom chtěli
upozornit, že zápis nových žáků do všech oborů
se uskuteční od 1. do 17. září 2010 v době od
14.00 – 17.00 hodin.
Základní umělecká škola

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba zámku:
Červenec – srpen
po – zavřeno; út – ne: 10.00 – 17.00

Noční prohlídky (červenec, srpen)
3. července – okruhy Středověká mučírna
a Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
17. července – okruhy Poklady Moravské
Třebové a Středověká mučírna
14. srpna – okruhy Středověká mučírna
a Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Prohlídky začínají ve 21.00, 21.45 a 22.30.
Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme si
prohlídku předem zamluvit.
www.zamekmoravskatrebova.cz
Prohlídkové okruhy:
Barevná planeta
Expozice bude slavnostně otevřena v neděli
4. července 2010 v 15.30
Výstava je situována do starobylého podzemního
prostoru bývalé černé kuchyně, která sloužila
obyvatelům zámku už před více jak 500 lety. Od
požáru z roku 1842, kdy byla část zámku přestavěna, tak našel tento zajímavý prostor nové
využití.
Tato nová expozice je věnována především
geologickému vývoji, a to jak celkovému vývoji
planety Země v jednotlivých epochách, tak
vývoji Moravskotřebovského regionu, tedy na
oblasti jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo Hřebečského hřbetu. Můžete se těšit například na
třetihorní žraloky, kteří tu žili před milióny let
a zůstali tu po nich zkaměnělé zuby, tak i na
celou řadu dalších zkamenělin. K vidění tu jsou
i ukázky hornin z našeho regionu, který je z geologického hlediska velmi zajímavý. Část expozice bude návštěvníky seznamovat s historií těžby
nerostů na Moravskotřebovsku. Pro mladší budou
připraveny i skládací kostky, kvizy a další
interaktivní prvky.
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Multimediální expozice Vás zavede do laboratoře
astrologa, alchymisty a dvorního lékaře pána
moravskotřebovského zámku Ladislava Velena ze
Žerotína. Nahlédněte do tajemství elixíru života
nebo kamene mudrců.
Středověká mučírna
Expozice Vás seznámí s praktikami práva útrpného. Zámecká sklepení, zvuková stopa a množství mučicích nástrojů věrně navozují hrůznou
atmosféru této temné kapitoly lidských dějin.
Poklady Moravské Třebové
Tato naše expozice mapuje životní styl konce
15. století až do první poloviny minulého století.
Prohlédněte si řadu zámeckých, církevních, cechovních a dalších památek Moravské Třebové.
Jak se žilo na venkově
Tato expozice přibližuje každodenní život našich
předků žijících na venkově nejen v našem
regionu. Kromě selské jizby uvidíte i různé
nástroje, které sloužily k výrobě sukna nebo
plátna.
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Rudolf Pfersmann von Eichthal a Moravská Třebová
Rudolf Pfersmann von Eichthal (1877 – 1974)
byl populární rakouský spisovatel (publikoval
pod jménem Rudolf von Eichthal), který se
narodil v Moravské Třebové. Jeho životopis byl
již několikrát zveřejněn, ve stručnosti i v češtině
(Irena Kuncová, Schriftsteller und Mährisch
Trübau – Spisovatelé a Moravská Třebová,
Moravská Třebová 1999, Moravskotřebovsko –
Svitavsko, Brno 2002, s. 529). Zde se budeme
zabývat pouze vztahem spisovatele k rodnému
městu a kontakty s jeho obyvateli.
Rudolf von Eichthal se narodil v domě č. p. 114
na náměstí (č. o. 10). Dům patřil rodině jeho
matky, rozené Stelzlové. Její otec, řezník, jej
koupil v roce 1839. Roku 1840 dům vyhořel
a Peter Stelzl jej znovu vystavěl. V jedné ze
svých povídek Eichthal vypráví, jak byl jeho
příchodu na svět shodou okolností přítomen člen
císařské rodiny. Velký příznivec monarchie v této
skutečnosti jistě viděl stejně jako jeho matka
předurčení svého života k výjimečnosti.

Třebová. Městská reservace Státní památkové
správy, 1957) dostal dokonce ve dvou exemplářích. Měl radost, když v ní našel zmínku o své
osobě a díle. Častým tématem korespondence je
hrob spisovatelových rodičů, o který se paní
Kreplová starala; pomáhaly jí přitom další
obdivovatelky Eichthalova díla.

Spisovatel ve svém vídeňském bytě

Rudolf von Eichthal – vlastnoručně podepsaná
fotografie
Většinu svého dlouhého života prožil Rudolf von
Eichthal ve Vídni. V letech své vrcholné spisovatelské kariéry žil přímo asketicky a veškerý čas
věnoval psaní. Ve svém bytě plném uměleckých
děl a starožitností měl jeden pokoj vyhrazený
památkám na dětství a na rodné město –
„Trübauer-Zimmer“. Vídeň však neopustil od
roku 1936 a v Moravské Třebové byl naposled
asi roku 1928. Na tuto návštěvu vzpomínal a nezmiňoval se o tom, že by byl na pohřbu své
matky o pět let později. Po válce pak udržoval
korespondenci nejen s Němci odsunutými z Hřebečska, ale i s Češkou žijící v Moravské Třebové,
Emilií Kreplovou, v jejímž domě žila a roku 1933
zemřela spisovatelova matka Rosa Pfersmann
von Eichthal.
Torzovitě dochovaná korespondence svědčí
o přetrvávání osobních kontaktů obyvatel Československa a Rakouska v padesátých a šedesátých
letech minulého století přes všechna omezení
a obtíže. Zachovaly se především dopisy,
pohlednice a korespondenční lístky, které posílal
Rudolf von Eichthal. První dopisy jsou z roku
1957, kdy byly oslavy výročí města spojeny
s velkým úsilím o vylepšení jeho vzhledu
a obnovu památek. Eichthal potěšeně reaguje na
zprávy o stavebních úpravách, restaurování
památek. Knížku Olivy Pechové (Moravská

Rudolf von Eichthal byl tehdy velmi úspěšný
autor, jeho knihy vycházely v Rakousku a v Německu ve velkých nákladech a velmi dobře se
prodávaly. Zájem o ně však byl i v jeho rodišti,
a to nejen mezi Němci, ale i mezi Čechy, kteří je
dokázali číst v originále, protože v překladu do
češtiny nevycházely. I v tomto směru však
spisovatelovo rodné město vyvinulo jakousi
iniciativu. „Paní doktorka“, jejíž jméno korespondence neprozrazuje, začala překládat román
Křížový vrch (Der Kreuzberg, 1928, později pod
názvem Sibylle). Záměr vydat překlad v Československu ovšem autora znepokojil, protože
hrozilo porušení jeho smlouvy s vídeňským
nakladatelstvím. Vydání knihy měla zřejmě
zajistit městská kulturní komise, která posléze
od záměru upustila. Překladatelka o něco později
také přerušila práci, překlad patrně nebyl nikdy
dokončen.
Knihy se přes hranici dostávaly buď poštou nebo
prostřednictvím známých i náhodných návštěvníků Moravské Třebové, přičemž ani jeden z těchto
způsobů nebyl spolehlivý. Přesto pohyb dopisů,
fotografií a knih oběma směry v zásadě fungoval
a Eichthalovy romány si lidé mezi sebou
půjčovali, rozhodně jejich četba nebyla záležitostí
malé uzavřené skupinky staromilců. Romantické
historické romány Křížový vrch a Hrad Durana
(Die Burg Durana, 1934) zaujaly čtenáře
napínavým dějem, ale samozřejmě i místy, kde se
odehrával. Moravská Třebová a další místa
spojená s autorovým dětstvím jsou také dějištěm
povídek vydaných pod názvem Dávno, dávno je
tomu … (Lang, lang ist's her…, 1956). Eichthal
ovšem doporučoval českým čtenářům také své
ostatní knihy, které většinou čerpají z historie
c. a k. rakouské armády. Ty je však asi nezajímaly
tolik jako romantický příběh odehrávající se
v Moravské Třebové a inspirovaný její historií
a legendami nebo vzpomínky na život v tomto
městě „za starých časů“.

Rudolf von Eichthal také občas požádal své
příznivce v Moravské Třebové o službu, která
souvisela s jeho literární tvorbou. V roce 1961
potřeboval korekturu českého písňového textu,
který chtěl použít v povídce Dětská svačina
(Kinderjause), jejíž děj se odehrává v Moravské
Třebové. V roce 1965 žádal paní Kreplovou
v souvislosti s přípravou nové knihy o několik
konkrétních fotografických záběrů ze svého
rodného města.
V roce 1967 se spisovatel dožil devadesáti let.
Mezi množstvím blahopřání obdržel jedno i od
vedení města Moravská Třebová, a spolu s ním
album fotografií města. Eichthal za blahopřání
a dárek písemně poděkoval. Zpráva o jeho
pozdravu, adresovaném rodnému městu, se
v dubnu 1968 objevila v prvním čísle Vlastivědných listů a přetisklo ji i Nové Svitavsko.
Blahopřání k devadesátinám zřejmě nebylo
poslední – o pět let později Eichthal hrdě
ukazoval blahopřání od „českého starosty
Moravské Třebové“, který mu prý blahopřeje
k narozeninám každoročně.
O úmrtí spisovatele 17. srpna 1974 a jeho pohřbu
do čestného hrobu na vídeňském Ústředním
hřbitově se obyvatelé Moravské Třebové jistě
dověděli už zase jen prostřednictvím soukromých
kontaktů.
-jm___________________________________
Poznámka: Překlady názvů literárních děl do
češtiny jsou jen „pracovní“, knihy dosud nebyly
v češtině vydány.

MUZEUM
Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
so - ne: 14.00 - 16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstavy v rámci fotofestivalu:
Miroslav Wagner – Noli tangere…
Fotoklub Klodsko

M. Wagner – Noli tangere…, Variace IV, 2008

Pohlednice Panské ulice (Herrengasse, dnes
Cihlářova), vlevo masné krámy
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
HRAJEME SI SPOLU – celý den k dispozici
společenské hry: pexeso, puzzle (malé i velké –
24 – 1000 částí), kris-kros, scrabble, sudoku,
stolní fotbal, aj. Kolo štěstí – vědomostní kviz
s odměnou!
KNIŽNÍ STOPOVANÁ – s knihami za dobrodružstvím a pokladem (literární a vědomostní kviz)
INSPIRACE – výstava knih o zábavě, hrách,
sportech, výtvarných a jiných rukodělných
činnostech pro děti, výstava map a turistických
průvodců, tipy na rodinné výlety.
Půjčovní doba: červenec – srpen 2010
Dětské oddělení rozšíří svou půjčovní dobu o dopolední hodiny, aby mohli knihovnu společně
navštěvovat děti i dospělí.
Půjčovní doba:
pondělí – čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod.; pátek: zavřeno; sobota: 9.00 – 12.00 hod.
1. 7. 2010 – 31. 7. 2010 – Fotofestival 2010
Výstava fotografií náchodských amatérských
umělců v rámci Fotofestivalu Moravská Třebová
2010. Přístupno v půjčovní době knihovny.

Program činnosti KČT
Čtvrtek – sobota 1. – 10. 7. – Vodácký putovní
tábor mládeže na řece Hronu. Určené pro členy
TOM Čochtani. Program dle samostatných
organizačních pokynů. Vede: Michal Paděra
Neděle 4. 7. – Cílový pochod k otevření
Důlních stezek
Start pochodu na Hřebči v 9.30 hod. po
slavnostním otevření celého komplexu. Délka
tras variantní dle vlastního uvážení.
Vede: Ladislav Weinlich st.
Neděle 18. 7. – Cykloturistický výlet do
rekreačního střediska Na Suchý. Sraz zájemců
v 7.30 hod. u autobus. nádraží. Trasa výletu –
M. Třebová – Úsobrno – Horní Štěpánov – Suchý
a zpět dle dohody. Délka cca 90 km.
Vede: Mgr. Helena Kopřivová
Sobota – sobota 17. – 24. 7. – Pobytový tábor
mládeže TOM Čochtani na Suchém. Program dle
samostatných organizačních pokynů.
Vede: Michal Paděra
Středa 28. 7. – Přátelské posezení členů odboru
KČT k přípravě cykloputování Pomoravím
a dalším aktuálním záležitostem. Klubovna
odboru KČT v 19.00 hod.
Sobota 31. 7. – Cykloturistický výlet Na hrad
Brníčko u Zábřehu. Sraz zájemců u autobus.
nádraží v 8.00 hod. Délka trasy cca 80 km.
Vede: Ladislav Weinlich st.
Sobota – sobota 31. 7. – 7. 8. – Vodácké
putování po řece Hronu pro dospělé. Program
dle samostatných organizačních pokynů.
Vede: Michal Paděra
Sobota 7. 8. – Cykloturistický výlet do Poličky
na Celostátní Letní sraz turistů KČT. Sraz
zájemců v 7.00 hod. u autobus.nádraží. Trasa
z Mor. Třebové do Poličky přes Kamennou
Horku a Radiměř v délce cca 80 km.
Vede: Mgr. Helena Kopřivová
Středa – neděle 18. – 22. 8. – Cykloturistické
putování Povodím řeky Moravy v oblasti od
Přerova po Břeclav. Podrobné informace pro
všechny přihlášené členy a na schůzce 28. 7.
Vede: Ing. Dana Mikulková
Sobota (neděle)28. (29). 8. – Cyklobusem na
Orlické cyklostezky. Upřesnění této akce bude
provedené po zveřejnění aktuálního jízdního řádu
pro naši oblast. Vede: Pavel Harašta
V průběhu obou měsíců budou pravidelně ve
středu a v neděli, ve kterých nejsou plánované
samostatné výlety, organizované cyklistické
vyjížďky do okolí Moravské Třebové. Sraz
zájemců vždy ve 13.00 hod. u autobusového
nádraží.

Knihovna dětem
1. 7. – 31. 7. 2010 – Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží pořádaných
knihovnou ve školním roce 2009/2010 – Čte celá
třída, Kdo čte, ten se nenudí. Přístupno v otevírací
době knihovny.
Kdo čte, ten se nenudí
V roce 2009/2010 proběhl 6. ročník soutěže „Kdo
čte, ten se nenudí“. Soutěž byla určena pro pilné
čtenáře, jejichž úkolem bylo nasbírat od 1. 10. 2009
do 31. 5. 2010 co nejvíce písmenek a sestavit z nich
do soutěžního archu zadané motto. Písmenka děti
dostávaly při každé výpůjčce knihy nebo časopisu,
mohly je mezi sebou vyměňovat, a tím do hry
zapojovat své kamarády. Výměna písmen má svá
pravidla – měnit se může jen tolik písmen, kolik se
jich získá půjčením dokumentů v knihovně. Na
závěr soutěže mají děti za povinnost předat s vyplněným archem i svůj čtenářský deník, který musí
obsahovat minimálně 9 záznamů o přečtených
knihách. Na vítěze soutěže čekaly zajímavé
odměny – digitální fotoaparát, hodinky, knihy,
sportovní potřeby a jiné hodnotné ceny. Ty byly
dětem předány při slavnostním shromáždění
k ukončení školního roku, aby byli do dalšího
ročníku soutěže motivováni další žáci.
Výsledky soutěže „Kdo čte, ten se nenudí 2010“:
1. Minarčíková Klára 3. tř. I. ZŠ, 2. Langr Adam
1. B II. ZŠ, 3. Langrová Christiane 4 roky MŠ.
Gratulujeme vítězům a zveme zájemce k účasti
v 7. ročníku soutěže „Kdo čte, ten se nenudí“!
1. 7. – 31. 8. 2010 – Putování po knihovnách
Soutěž pro děti ve sbírání razítek v knihovnách
z různých míst. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce
razítek. Uzávěrka 2. 9. 2010, vyhodnocení 15. 9.
2010 v 15.00 hod. v dětském oddělení knihovny.
1. 7. – 31. 8. 2010 – Nejlepší prázdninový čtenář
Soutěž o nejpilnějšího dětského čtenáře. Podmínky
– přečíst během prázdnin co nejvíce knih,
namalovat obrázek z přečtené knihy nebo o ní
napsat zápis. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů
(1 bod/1půjčená a přečtená kniha, 1 bod/1 obrázek
nebo zápis). Ukončení soutěže – 2. 9. 2010,
vyhodnocení 15. 9. 2010 v 15.00 hod. v dětském
oddělení knihovny.

Co se děje v DS Domeček
a STD Ulita

Inspekce kvality sociálních služeb
Ve dnech 9. – 11. 6. proběhla v naší organizaci
Inspekce kvality sociálních služeb na službu DS
Domeček. Renomovaní odborníci hodnotili metodiky a kvalitu poskytované služby. Přes vysoce
nastavená hodnotící kriteria, udělila komise naší
organizaci 130 ze 144 bodů. Tento výsledek je
výmluvným důkazem, že je tato soc. služba
poskytována na vysoké profesionální úrovni.
Soutěž O CENU MODRÉHO SLONA 2010
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, uživatelé STD Ulita se zúčastnili celostátní
výtvarné soutěže o CENU MODRÉHO SLONA
2010 pořádanou Centrem pro zdravotně postižené
v Liberci. Odborná porota vyhodnotila práci
našich uživatelů v kategorii malba jako jednu
z nejlepších a udělila jim jedno z hlavních
ocenění. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo
19. 6. v ZOO Liberec. Kvalita zaslaných prací
byla velmi vysoká, o čemž se mohli po celý týden
přesvědčit návštěvníci liberecké ZOO. Tohoto
ocenění si velmi vážíme a je pro nás motivací
k další práci. Zároveň jsme rádi, že jsme úspěšně
prezentovali naši práci za hranicemi Pardubického kraje. Chtěli bychom všem, kteří nás v naší
práci podporují touto cestou poděkovat.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charitat.cz
či v zařízeních DS Domeček a STdílny Ulita na
ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Ředitelka Oblastní charity M. Třebová Ludmila
Dostálová a pracovní tým OCHMT
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Církve
Církev bratrská
Jiráskova 124, mobil. 721 231 953,
e-mail. dobroslav.rousar@seznam.cz

5. neděle v měsíci 9.00. hod. – bohoslužby –
fara Českobratrské církve evangelické.
Poslední čtvrtek v měsíci 19.00 hod. –
biblická hodina v rodině.
Čtvrtek – 16.00 hod. – setkání studentů
a mládeže – fara Českobratrské církve
evangelické.
Web mládeže. www. lavina.webnode.cz

Církev československá husitská
Náboženská obec CČSH
PO BOX 36, 571 01 Moravská Třebová
Tel. 774 365 191; Farář Miloš Košíček

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitavské ulici, kterou máme pro
tyto účely pronajatou. Všechny pořádané
akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti. Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli ve 14.00
hodin. Biblické hodiny. vždy po bohoslužbách v 15.00 hodin s malým pohoštěním.

Římskokatolická farnost Mor. 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. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.

Po 9.00 hod. klášterní kostel
Út 18.00 hod. farní kostel
St 18.00 hod. farní kostel
Čt 17.00 hod. klášterní kostel
- mše sv. pro děti
Pá 18.00 hod. klášterní kostel
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne 8.30 hod. farní kostel
18.00 hod. klášterní kostel

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 40, tel. 461 311 665, mob. 777 234 514
Duchovní správce Mgr. Alois Němec

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub
důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek v 17.00 hod. kurzy alfa na faře.
Pro zájemce, kteří se chtějí ptát na otázky
víry a probírat témata související s křesťanstvím.
Během bohoslužeb, pokud to situace vyžaduje, může být nedělní škola pro děti. Proto
jsou k těmto shromážděním srdečně zvány
celé rodiny i s malými dětmi.

Oblastní charita
informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 12. 7.
2010 v refektáři františkánského kláštera v 10.00
hod.
Svoz seniorů na hřbitov se uskuteční ve středu
7. 7. 2010 ve 14.00 hod od domu Sociálních
služeb na ul. Svitavské .
Provoz humanitárního šatníku je po dobu
letních prázdnin pozastaven. Obnoven bude
od září 2010.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7.00 – 15.30
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová v Denním
stacionáři Domeček. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
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Čtvrťáci a deváťáci ze ZŠ Palackého v Německu
Dne 16. 5. v nočních hodinách započal náš
čtyřdenní výlet do Německa, který je výsledkem
dlouhých příprav a vzájemného dopisování
s protějšky ze 4. b Základní školy v Sonnefeldu
v Bavorsku. Výletu se zúčastnila třída 4.B,
někteří žáci 9.B, dále studentka gymnázia a žák
z jiné základní školy – všichni bývalí žáci
třídního učitele Mgr. Jaroslava Jarůška. Začala
dlouhá cesta. Jeli jsme přes Pardubice, Prahu
a potom nás čekala delší pauza v Karlových
Varech, kde jsme si prohlédli minerální prameny,
nádherné hotely a kolonádu v centru města. Po
cestě směrem na Mitwitz, města našeho pobytu,

cestě zpět, jsme se vrátili v pořádku poměrně
brzy domů.
Cílem návštěvy bylo osobní setkání s německými
spolužáky, prohloubení znalostí němčiny, kterou
se učíme od 1. ročníku, poznání této země
a reprezentace naší školy a města ve hře na flétny.
Můžeme konstatovat, že cíl jsme úspěšně splnili.
Po dobu našeho výletu jsme měli pěkné
ubytování a výborné domácí stravování. Všem
pořadatelům výletu a hostitelům moc děkujeme.
Těmito hostiteli byli – pan Walter Liepold, se
svými přáteli, ředitel školy Hans Eckert a třídní
učitelka Sabine Müllerová, kteří se o nás výborně
starali. Jsme velmi nadšení z naší cesty a doufáme, že ji budeme moci oplatit našim novým
přátelům během příštího školního roku u nás
v Moravské Třebové.
Josef Valach, žák 9. B ZŠ Palackého

Výlet do Oucmanic

jsme ještě navštívili partnerskou třídu 4. b ve
Weidhausenu – v pobočce školy v Sonnefeldu. Po
krátké návštěvě jsme jeli do města Mitwitz. Poté,
co jsme se ubytovali, šli jsme navštívit místní
radnici, kde jsme hráli na flétny. Byli jsme velmi
příjemně překvapeni osobním a srdečným
přijetím starostou zde i následně v Sonnefeldu.
Tentýž den jsme si prohlédli vodní zámek, který
se nacházel nedaleko naší ubytovny. V úterý jsme
absolvovali společné dopoledne s výukou ve
škole a odpoledne jsme měli pro Němce připravené flétnové a divadelní vystoupení v nedalekém Sonnefeldu. Ve středu byla v plánu
návštěva většího města Coburg, kde jsme poznali
různé historické památky. Po cestě do Coburgu
jsme se zastavili u nádherného kláštera, který byl
známým poutním místem v severním Bavorsku.
Odpoledne jsme vystoupili s flétnami v kostele
v Gestungshausenu. Všichni byli z našimi
výkony velmi mile překvapeni a ocenili nás nejen
potleskem, ale i velkou návštěvností a pohostinností. Sbalili jsme si všechny věci a ve čtvrtek
jsme vyrazili domů. I přes rozsáhlé kolony po

XIII. ročník soutěže
– Zlatý pomeranč
Místní organizace Sdružení pro mentálně
postižené pořádala i letos pro své členy
velice populární dlouhodobou soutěž ve
sběru sušené pomerančové kůry. Do letošního již třináctého ročníku se zapojilo celkem
28 jednotlivců – členů Sdružení, ale také žáci
speciální školy, pedagogičtí a provozní
pracovníci. V právě skončeném ročníku se
podařilo na naší Speciální škole (ul. Nová 19)
odevzdat celkem 58,77 kg pomerančové
kůry. Všichni, kteří se do soutěže zapojili byli
odměněni velice hodnotnými cenami. Děkuji
touto cestou ještě jednou všem zúčastněným
sběračům a vítězům blahopřeji. Pevně věřím,
že i další ročník bude stejně úspěšný jako ten
letošní !
Výsledky: 1. Pavel Lujka 11,80 kg, 2. Michal Kolenčík 7,25 kg, 3. Ondřej Muselík
5,93 kg
Mgr. Miroslav Muselík, učitel spec. školy

Ve středu 2. 6. se žáci třetích tříd naší školy
vydali na výlet do Oucmanic. Oucmanice jsou
sice malá, ale přesto krásná a klidná vesnička
nedaleko Chocně. V zajímavě zrekonstruovaném
prostředí starého statku byl pro děti připraven
výukový program s názvem „Včely“. Lektoři si
děti rozdělili do dvou skupinek dle tříd. Zatímco
3. A získávala informace o včelkách, 3. B zjistila,
jak se vyrábí ruční papír. Poté se obě skupiny
vyměnily. Jako „včelky“ si děti zkusily, jaké je to
žít v úlu, co všechno je povinností včelek, jak se
o sebe starají. Zjistily, jak včelka vypadá, čím se
živí, proč může být v úlu jen jedna královna
a spoustu dalších zajímavých informací. Také si
samy vyzkoušely, jaké je to být včelkou. V rámci
hry musely nosit pyl z květin do pláství. Za dobře
vykonanou práci si pak mohly líznout nepasterizovaného včelího medu a vyrobily si svíčku ze
včelích pláství. Po krátké svačince se děti
přesunuly na druhou část programu, kde si
v průběhu povídání o důležitosti lesa, stromů
a o potřebě papíru zkusily vyrobit ze starých
novin ruční papír. Každý si pak odnesl klasický
ruční papír a ruční papír zdobený bylinkami.
I přes velkou nepřízeň počasí se celý den vydařil
a děti si vše náramně užily.
V. Mertová, Z. Peřinová – učitelky ZŠ Kostel

Žáci v královéhradecké galerii
Žáci Základní školy Moravská Třebová, Kostelní
nám. pravidelně prezentují svá výtvarná díla na
výstavách na radnici či na zámku – během
školního roku a v Průmyslovém muzeu Mladějov
– v létě. Protože mezi dětmi je mnoho dobrých
výtvarníků, řada výborných tvůrců a několik
skvělých umělců, bylo rozhodnuto ukázat jejich
díla širšímu spektru lidí.
Žáci přitom vystoupili ze zajetých kolejí školních
výstavek pro „rodiče a přátele školy“ a proměnili se v renomované umělce, pro které jsou
vhodné jen prestižní expoziční prostory. Výstava
v Galerii T sídlící v moderním areálu Univerzity
Hradec Králové ležícím na soutoku Labe a Orlice
nese všechny atributy profesionální umělecké
výstavy efektní promyšlenou instalací počínaje
a tištěným katalogem vystavených prací konče.
Galerie T slouží hlavně jako výstavní prostor pro
absolventské práce studentů uměleckých oborů
hradecké univerzity. Mnozí z 58 žáků ze ZŠ
Kostelní nám., kteří zde představují více jak dvě
stovky výtvorů, se svými schopnostmi a tvůrčím
viděním světa mohou směle rovnat se svými
vysokoškolskými kolegy. Děti „od kostela“ tak
díky tomu mohou být hrdé na vlastní vizuální
práce a právem si zaslouží obdiv laiků a uznání
odborníků, kterých se jim dozajista na hradecké
výstavě trvající od 2. 6. do 21. 6. 2010 vrchovatě
dostane.
Mgr. Vlastimil Novák
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Čte celá třída
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové uspořádala ve školním
roce 2009/2010 12. ročník soutěže „Čte celá
třída“. Soutěž je určena třídním kolektivům
základních škol, speciální školy a víceletého
gymnázia. Ve školním roce 2009/2010 se do
ní zapojilo v době od 1. 10. 2009 do 31. 5.
2010 19 tříd s 376 žáky. Ve sledovaném
období měla každá třída společně navštívit
minimálně jednou knihovnu. Dalšími kriterii
při hodnocení byl počet žáků, kteří byli
v knihovně registrovanými čtenáři a počet
přečtených knih a časopisů.
Knihovna výsledky soutěže čtvrtletně vyhodnocovala a o průběhu informovala jednotlivé
školy. Po ukončení soutěže bylo povinností
žáků předat knihovně společně vytvořený
čtenářský deník, ve kterém každý žák vytvořil alespoň jeden záznam o přečtené knize.
Čtenářské deníky jsou vystaveny v knihovně.
Věříme, že knihy v denících prezentované se
stanou tím nejlepším doporučením pro
prázdninové čtení dětí.
Soutěž byla hodnocena ve 2 kategoriích –
I. stupeň ZŠ a speciální školy a II. stupeň ZŠ
a víceleté gymnázium.
I. kategorie – 1. místo 8. A (Spec. škola) –
100 % čtenářů a 72,16 výp./1 žák, 2. místo
5. B (III. ZŠ) – 100 % čtenářů a 54,20 výp./
1 žák, 3. místo 7. A (Spec. škola) – 100 %
čtenářů a 49,20 výp./1 žák.
II. kategorie – 1. místo 4. AV (Gymnázium)
– 80 % čtenářů a 18,70 výp./1 žák, 2. místo
6. tř. (III. ZŠ) – 37 % čtenářů a 13,77 výp./
1 žák, 3. místo 7. tř. (III. ZŠ) – 63 % čtenářů
a 10,44 výp./1 žák.
Vítězné třídy knihovna slavnostně odměnila.
Vítězové v obou kategoriích si pochutnali na
dortu a každý žák, který se na úspěchu
kolektivu podílel, dostal knižní odměnu
a čtenářský deník. Žáci umístění na 2. a 3.
místech získali knihy, čtenářské deníky
a drobné sladkosti.
Soutěž „Čte celá třída“ je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR v rámci
projektu Knihovna 21. století. Soutěž má vést
děti k rozvoji čtení a čtenářství, přispívá
k vytvoření návyku pravidelně navštěvovat
knihovnu. Žáci se naučí vyhledávat informace a pracovat s nimi, učí se samostatnosti,
zodpovědnosti a smysluplně tráví svůj volný
čas.
Gratulujeme vítězům a všem dětem přejeme
krásné prázdniny!
Knihovna

Až vysvitne sluníčko
„Konečně se počasí umoudřilo“, radovaly se děti
ze školní družiny ZŠ na Palackého ulici.
V posledním měsíci školního roku jim sluníčko
svítilo na dopravní hřiště, na němž prožily
zábavné odpoledne, které pro ně připravila
městská policie. Na kolech a koloběžkách se staly
účastníky silničního provozu. Snažily se dodržovat určená pravidla, učily se přecházet po přechodu a určovat dopravní značky. Všechno prováděly velmi zodpovědně, protože vědí, že už to
nebude dlouho trvat a budou jezdit samy na kole.
Počasí jim celkem přálo i na poslední celodružinové akci na rozloučení se ŠD, na které opékaly
špekáčky, hrály hry v Udánském lese, nocovaly
ve ŠD a ráno, po vlastnoručně připravené snídani,
se rozešly do svých domovů.
Všechny byly velmi spokojené a už plánovaly, co
budeme dělat příští rok.
Alena Kaplavková, vychovatelka ŠD
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MČR ve střeleckém víceboji
ze vzduchových zbraní
Které proběhlo 22. – 23. 5. 2010 v Pnětlukách u Loun bylo pro Třebovské střelce ze
ZO SBTS-mládež úspěšné. Zúčastnilo se
93 střelců z deseti klubů z celé České
Republiky. Společně se střeleckými kluby
z Vendolí a Křenova, které se na MČR účastnili pod naší záštitou jsme dovezli 11 medailí ve družstvech a 6 v jednotlivcích.
Výsledky střelců SBTS-mládež
Moravská Třebová
Vzduchová puška kategorie A
– družstva ročník 98 a mladší:
2. místo Patrik Frühauf, Ladislav Záplata,
Petr Dospěl
3. místo Robin Kuba, Tomáš Matušák, Libor
Vlach
Vzduchová puška kategorie B
– družstva ročník 97 až 94:
3. místo Tomáš Kalášek, František Přidal,
Petr Vala
Vzduchová puška kategorie C
– družstva ročník 93 až 89:
1. místo Michael Pavliš, Ondřej Štol, Lukáš
Kadlec
2. místo Matěj Piňos, Martin Lipavský,
David Mička
Vzduchová puška kategorie A
– jednotlivci:
2. místo František Přidal
Vzduchová puška kategorie B
– jednotlivci:
3. místo Martin Lipavský
Vzduchová puška kategorie C
– jednotlivci:
3. místo Matěj Piňos
Vzduchová pistole kategorie A
– družstva ročník 98 a mladší:
1. místo Patrik Frühauf, Ladislav Záplata,
Petr Dospěl
Vzduchová pistole kategorie C
– družstva ročník 93 až 89:
1. místo Michael Pavliš, Ondřej Štol, Lukáš
Kadlec
3. místo Matěj Piňos, Martin Lipavský,
David Mička
Vzduchová pistole kategorie C
– jednotlivci:
1. místo Lukáš Kadlec
2. místo Matěj Piňos

Uznání patří i ostatním dětem našeho klubu
a zejména z družstva kategorie C – Šárka
Kalášková, Patrik Šponar a Romana Kalábová za dodržení zásad FAIR-PLAY, když
přes oficiálně neuznaný protest v jejich
kategorii předali svoje medaile závodníkům,
kteří by měli ve skutečnosti lepší výsledek.
Děkuji všem, kteří nám pomohli s organizací
účasti na MČR – trenérům: Zdeněk Henzl,
Zdeněk Kadlec a Dominik Žák (za skvělý
servis zbraní při závodu) a sponzorům ZO
AVZO Moravská Třebová, Matocha autodoprava a DGF.
Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže
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Do světa za splněním nových cílů
Nikola PAŘILOVÁ – v Moravské Třebové
snad neexistuje nikdo, kdo ji nezná. Je jednou
z nejmladších celebrit města (1994). Již
dlouhých 5 let (od 2005) vítězí v každoroční
anketě Sportovec roku, třebaže právě letos
dokončila svou povinnou školní docházku. Už
třikrát se stala jejím absolutním vítězem.
Byla nezaměnitelnou postavou současného
boomu atletického sportu ve městě, strůjcem
mnoha úspěchů AK Slovan. Za to jí patří
poděkování. Nyní dochází v jejím životě k zásadnímu zlomu: s městem se loučí...
Pro sport měla Nikola slabost už odmalička.
Prozíraví rodiče ji při začátku školní docházky
nasměrovali do sportovní třídy na ZŠ Palackého,
kde se dostala do péče atletických „velitelek“ –
učitelek Novákové a Marečkové.
Jak těžké bylo rozhodnutí odejít z rodného
města? Jak velké dilema mezi jinými alternativami?
V malém městě, jakým Třebová je, moc šancí
odborného sportovního růstu nemáte. Takže bylo
otázkou času, kdy a kde pokračovat. Nabízelo se
Brno, Olomouc a Pardubice. Přednost Brno
dostalo proto, že v první řadě nabízelo nejlepší
vzdělání a vynikající podmínky pro atletiku.
Velkou zásluhu na mém přestupu do atletického
oddílu JAC Brno má pan Nezdařil, nestor
brněnské atletiky, organizátor Brněnské laťky
a majitel gymnázia Hády. Jde tedy o soukromé
gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu.
Kromě studia, to mi zatím nedělalo potíže, vím,
že přibude více tréninku, více těžkých závodů.
Ale také noví kamarádi, přátelé. Radost z nových
úspěchů za nový tým, za který už teď závodím.
Předpokládáme, že atletice ovšem zůstanete
více než věrná. Jaké vůbec zaujímá místo ve

Úspěchy žáků z „Křižovatky“
Naši žáci ve složení Jan Čonka, Roman
Nečesánek, Jan Myslikovjan, Tereza Malinová,
Jaromír Častulík a Kamila Majerčíková vyhráli
obvodní a okresní kola soutěže Finanční
gramotnost a velmi pěkným 3. místem v krajském kole ukončili letošní úspěšné snažení
v 1. ročníku této celostátní soutěže. První ročník
soutěže byl rovněž důstojnou součástí aktivit
Evropské unie, která vyhlásila rok 2010 za
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení. Hlavním posláním soutěže bylo vzbudit zájem co nejvíce žáků a pedagogů o finanční
gramotnost a současně neformálně posoudit
úroveň znalostí žáků druhého stupně základních
škol a žáků středních škol v oblasti finanční
problematiky. O 1. ročník soutěže byl nečekaně
velký zájem. Celkově se soutěže ve školních
kolech zúčastnilo 325 škol a celkem 24 229 žáků.
Významný úspěch v matematických dovednostech dosáhl Roman Nečesánek ze 7. třídy. V kategorii Benjamínek v rámci Mezinárodní matematické soutěže Klokan se umístil na 1. místě ve
školním, okresním, ale i krajském kole. V tuto
chvíli čekáme, jak se umístí v kole celostátním.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
Naší škole se rovněž podařilo získat peníze
z grantů. Pro asistentku pedagoga jsme získali
téměř 180.000 Kč, projekt „Šancí je prevence“
podpořil Pardubický kraj částkou 80.000 Kč.
Tyto peníze byly částečně využity na vzdělávací
činnost žáků „Právo pro každého“. Na lyžařský
výcvik pro žáky jsme získali 15.000 Kč.
Rozvojovým programem, který podporuje školy
realizující inkluzi vzdělávání a vzdělávání dětí a
žáků se sociokulturním znevýhodněním, škola
obdržela 315.000 Kč. Peníze z každého grantu
jsou účelově vázány a i v tomto duchu budou pro
jednotlivé aktivity využity.
Vedení školy a vyučující ZŠ Čs. armády

vašem krátkém životě? Počítáte s atletickou
dlouhověkostí? Vždyť pohyb je nakažlivý, kdo
si vytvoří správné návyky a potřebu pohybu
přímo v sobě, těžko se s ním kdy loučí.
Atletice se věnuji už od 1. třídy a předpokládám,
že u ní ještě pár let zůstanu. Atletika a závodění
je můj životní styl. Pomáhá mi vyrovnávat a zvládat různé životní překážky. Teď mám před sebou
čtyři roky gymnázia, tím pádem čtyři roky
atletiky v Brně. Dál zatím nepřemýšlím.

... s Jaroslavem Bábou
Jak vnímáte svou dosavadní sportovní aktivitu? Co mělo větší váhu – vlastní talent a píle
či podíl trenérek. Jak se srovnáváte se svou
dosavadní sportovní slávou? Nebo si ji až tolik
nepřipouštíte?
Je těžké hodnotit sama sebe. To, co jsem
dokázala, je především skloubení talentu a dřiny.
Velkou zásluhou na úspěších má trenérské duo
Nováková – Marečková. Co se slávy týče, tu si
nepřipouštím. To, že vyhrajete pár závodů, z vás
hvězdu nedělá. Musím se učit, psát písemky,
třeba druhý den po závodech, jako každý jiný.
Nechci se stát nějakou namyšlenou primadonou.
Jaké máte představy o svém dalším sportovním životě?
Můj další sportovní život se bude odehrávat
v Brně, jak už jsem již uvedla. Doufám, že se mi
tam bude dařit a nezapomenu na dobré základy,
co mám a předvedu tam co nejlepší výkony.
Určitě se mnohokrát ukážu coby atletka i ve
Třebové. Mám zde rovněž hodně přátel.
Brno je pro vás už dávno městem zaslíbeným...
Zažila jsem tam už spoustu dobrých sportovních
výsledků – European Kids Athletic Games, mají
krásné sportovní zázemí. Ovšem teprve čas
ukáže, zda mé rozhodnutí bylo správné.
„Mé sportovní cíle ať jsou vám inspirací a svedete mě překonat. Jenže já se tak snadno
nedám!“
František Matoušek

Červnový fyzický čtyřboj
Závěr školního roku je každoročně na naší
Základní škole praktické (ul. Nová) ve znamení
ověření si fyzické výkonnosti v tradičních čtyřech
disciplínách (sed-leh, dívčí kliky, sklapovačky
a dřepy). Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků.
Chtěl bych všem poděkovat za velké úsilí a bojovnost!
Výsledky: chlapci (bez rozdílu věku) 1. Martin
Ferenčík, 2. Dominik Drdúl, 3. Gabriel Gábor,
4. Lukáš Houser, 5. Lukáš Kühr.
Děvčata (bez rozdílu věku): 1. Adéla Hliníková,
2. Kristýna Urbanová, 3. Darina Šimáčková,
4. Denisa Kejdová, 5. Jaroslava Krupičková.
Absolutním vítězem v přepočtu na body se stal
po zásluze Martin Ferenčík a získává tak tradiční
speciální cenu – kšiltovku na hlavu. Blahopřeji!
Ps: Zvláštní ocenění také získali – Michal
Bednárik, Daniela Stejskalová a Luboš Brůžička.
Mgr. Miroslav Muselík,
učitel ZŠ praktické na ul. Nová
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Karting Cup rozdával další body
Velmi chladné počasí, připomínající spíše podzim
než jaro, přivítalo v polovině května závodníky
malých motokár v Sosnové u České Lípy. Na
zdejším autodromu se uskutečnil další závod
letošního seriálu Karting Cup. Červená světla na
semaforu dala pokyn ke startu 186 registrovaným
a licencovaným závodníkům různých kategorií.
Závodní okruh je mezi jezdci velmi oblíbený.
Našim pilotům se však příliš nedařilo, domů si
nepřivezli jediný pohár. Ondra Khyr (Bambini)
na své soupeře vzpomínal z domova, kde se
zotavoval po nemoci. Roman Vacek (Rotax Max)
si do Sosnové přivezl nejen závodní stroj, ale
i virózu. Při trénincích se snažil odpočívat a nabírat síly, aby se mohl v sobotu pustit do souboje
na dráze. V jedné z rozjížděk se však dostal do
hromadné kolize. Ani rychlá reakce nezabránila
střetu a Roman musel ze závodu odstoupit.
Zdeněk Ošťádal (Kadet) se po celý víkend trápil
s karburátorem, motokára ne a ne poslouchat.
Na první bodovanou rozjížďku vypálil na trať až
z předposledního místa startovního roštu. Přes
veškerou snahu a bojovnost nedosáhl na stupně
vítězů, ale i tak se dokázal radovat z bramborové
medaile, která je mezi všemi sportovci tím
nejméně oblíbeným umístěním. Na stejném postu
dojel i Adam Doležal, který zastupuje třídu Rotax
junior Max. V kategorii Ládi Jokeše, EASY 125,
nenastoupil na start dostatečný počet závodníků.
V tomto případě nedochází k vyhlášení vítězů,
závodníkům se pouze připisují body do
celkového hodnocení. Nejsilnější a nejrychlejší
FC Junior reprezentoval Libor Blaha. Na
autodromu předvedl vyvážené rychlé jízdy,
součet bodů stačil na celkové 8. místo.
O tři týdny později žhavili závodníci své motory
v rakouském Bruck an der Leitha. Na start se
postavilo i několik rakouských jezdců, kteří se na
domácí trati snažili o získání postů nejvyšších.
Naši závodníci nechali v úmorném vedru na trati
hodně sil. Ondra Khyr (Bambini) se po nemoci

vrátil na trať a vybojoval velmi pěkné 4. místo.
Roman Vacek v kategorii Rotax Max bodoval ve
všech rozjížďkách, součet bodů stačil na
čtrnáctou příčku. Adam Doležal (Rotax junior
Max) neměl na své soupeře dostatek energie,
tentokrát nedosáhl na bodované místo. Zdeněk
Ošťádal (Kadet) si z Rakouska odvážel bronz.
Rozdíl několika málo setin vteřiny ho dělil od
příčky stříbrné. Láďa Jokeš (EASY 125) pojal
závod formou tréninku, na startovní rošt se
zařadil k jiné třídě a všem předvedl, jak se dokáže
ve svém věku poprat se závodní tratí v každém
počasí. Všechny rozjížďky dojel do cíle bez
jediné kolize. Závěr víkendového zápolení patřil
jako obvykle třídě FC junior. Libor Blaha v silné
konkurenci domácích jezdců uhájil opět osmou
příčku.
Autoklub MT

Lukáš útočí
na přední pozice
Lukáš Komprda zahájil svoji sezonu již v únoru,
kdy odjel závodit na Mezinárodní Mistrovství
Itálie. Zde se mu podařilo odjet všechny čtyři
seriálové závody. Těchto závodů se vždy před
sezonou zúčastní nejlepší jezdci světa jako je
např. Antonio Cairoli, Phillipaerts, Copins atd...

Fotbalová přípravka druhá v kraji
Celoroční turnaje nejmladších adeptů fotbalu
(Letohrad, M. Třebová, Hlinsko, Lanškroun aj.)
vygenerovaly osmičku nejlepších celků, které
zakončily sezonu 2009/2010 finálovým měřením
sil o krajského přeborníka. Stalo se tak v první
červnový týden, kdy na přilehlém letišti v Pardubicích probíhal letecký den ke 100 letům letectví
v ČR. Mladí fotbalisté se však nenechali nijak
rozptylovat a pětici zápasů v tropickém dni zvládli překvapivě skvěle. Boje ve dvou skupinách
stanovily postupně semifinalisty a ostatní duely,
v nichž se rozhodovalo o konečném umístění.

Lukáš se ve své juniorské kategorii pohyboval na
každém závodu mezi 20 nejlepšími jezdci
z celkových 70. Po tomto seriálu následovalo
české Mezinárodní Mistrovství, kde se zatím
vede Lukášovi po dvou závodech velice dobře.
Oba odjeté závody juniorského Mistrovství ČR
vyhrál, a tak průběžně seriál vede (125ccm 2T).
Dále se Lukáš v sezoně zúčastní vybraných závodů Mezinárodního Mistrovství Evropy a jednoho závodu Mistrovství světa juniorů ve Francii.
Všechny tyto závody jede na motocyklu Suzuki
rm125 a startuje za MoToman Team (Czech
motocross racing team), který startuje i na
mistrovství světa.
Novinky o Lukášovi můžete sledovat na jeho
webu – http://lukas-komprda.wz.cz
Robert Komprda

Sport v červenci

Havlík vicemistrem ČR
Ve dnech 15. – 16. 5. se konalo v holandském
Maastrichu ME v kulturistice, na kterém Petr
Havlík (1968), dlouholetý reprezentant TJ
Slovan Moravská Třebová získal v těžké
konkurenci krásné 6. místo (ktg. naturální
kulturistika do 170 cm).
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Moravskotřebovští elévové zvládli turnaj se ctí.
Početný kolektiv (7+7) zdobila bojovnost, přesvědčivý výkon gólmana a skvělé góly, po nichž
přišly mnohé překvapivé výsledky. Spokojenost
po skončení turnaje byla obrovská. „Druhé místo
v kraji je nejlepším v historii přípravek. Byla to
nejlepší tečka za celoroční snahou. Všem, kteří se
na úspěchu podíleli, patří poděkování. Porážky
s bezkonkurenční Chrudimí moc nemrzí – soupeř
hraje „jinou ligu“. I tak se stala přípravka
nejlepší prvkem v systému fotbalu SKP Slovan,“
poznamenal trenér Václav Štrajt starší.

Cyklistika
10. 7. – ORI Cup
4. závod seriálu Cykloman; druh akce: silniční
Start ve 14.00 v Petrušově. Trasa obvyklá:
Třebařov–Krasíkov–Hoštejn–Křižanov–Maletín
–Borušov–Staré Město–Petrušov. Okruh 42 km,
jednotlivé kategorie různý počet okruhů
17. 7. – Moravskotřebovský cyklomaraton
5. závod seriálu CYKLOMAN – 2010 – koná se
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr.
Radka Martínka a starosty města Moravská
Třebová RNDr. Josefa Ošťádala. Druh akce:
crosscountry závod na tratích 50 a 80 km, kategorie: obvyklé. Pořadatel: Pavel Brettschneider,
tel. 603 502 774. Start: 9.00 hodin – 80 km trasa
fotbalové hřiště TJ SLOVAN; 9.15 hodin –
50 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN

Jarní fotbalová bída skončila sestupem

Tomuto mezinárodnímu úspěchu předcházely
úspěchy republikové, kdy získal v kategorii
kulturistika muži do 67,5 kg titul MISTR
MORAVY A SLEZSKA a I. VICEMISTR ČR.
Blahopřejeme!

Fotbalistům SKP Slovan se v jarní části sezony
2009/2010 příliš nedařilo, ať už máme na mysli
jakékoliv družstvo. Žáci si opětovný návrat do
KP „zazdili“ hned v úvodu, když neporazili suverénní Poličku. Rozdíl 6 bodů se už nedal dohnat, navíc se stále prohluboval. Dorostenci neživili větší šance, a tak své klíčové hráče nabídli na
hostování do Svitav, usilující o postup do divize.
Na růžích ustláno neměly ani celky dospělých.
Céčko, které mělo být štikou v nejnižší okresní
soutěži, teprve v závěru jara stabilizovalo svou
výkonnost a nepropadlo. Dosud je ve hře jednání
o jeho případném zrušení. O postup do 1. B třídy
usilovalo na podzim béčko. V úvodu jara však
nachytalo ztrátu a postup se vzdálil. Do kádru
byli nově zařazeni mladíci, čímž se herní výraz
týmu stal příjemným překvapením.
Největší šok připravil svým příznivcům A tým.
Jestliže po podzimu bylo družstvo v bezpečném
středu a s možností pádu se fakticky nepočítalo,
jaro se stalo doslova katastrofou. Zisk pouhých

11 bodů z 15 utkání byl naprosto nedostatečný.
Přibližující se možnost sestupu, marodka i odchody kvalitních hráčů se promítly do krize
managementu (odchod bývalého prezidenta J. Širůčka do „ilegality“, rezignace zvoleného nástupce Š. Horáka). Na mimořádné VH koncem
dubna byl logicky zvolen krizový štáb – prozatímní pětka M. Tylšar, L. Krenar, J. Čadek,
J. Dvořák a M. Komoň, která převzala odpovědnost za další vývoj. Následovalo odvolání trenéra
Mrázka a provizorně instalovaný kouč Komoň se
snažil změnit způsob hry a přesvědčit, že SKP do
krajského přeboru patří. Tvář předváděné hry se
sice změnila, ale jediná výhra příliš neřešila.
V hektickém závěru mnohdy rozhodovaly emoce,
chyběli střelci. Fotbalisté propadli ke dnu tabulky
a po porážce ve Vysokém Mýtě (a souběžně
sestupu Živanic z divize a vítězství Žamberku
v Letohradu) se naplnil hořký osud SKP – tým
sestupuje z krajského přeboru a bude hrát jen
1. A třídu.
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Moravskotřebovská Cross
country kořistí Kadidla
Ve svém třetím dějství zůstal celoroční seriál
Cykloman 2010 opět převážně v terénu. Před
zraky početného publika se uskutečnil další
ročník terénního závodu „Moravskotřebovská
Cross Country“. Obavy z počasí byly
zbytečné, nicméně náročná a namoklá trať přes
Knížecí louku a Křížový vrch znamenala
nesnadný 5km okruh, ústící ve finiši na
náměstí. Nepřítomnost některých tradičních
favoritů (Orálek, Doležel, Dvořák aj.) nikterak
nepoznamenala dramatičnost a sportovní
úroveň závodu. Většina jezdců trať překonala
vyšší průměrnou rychlostí než 20 km (vítěz
25 km/h).

Od startu jezdil peloton první kolo víceméně
pohromadě, postupně se rozdroboval na méně
početnější skupinky. Favorité se rozjížděli
zvolna, nechtěli nic uspěchat, přepálit tempo.
V druhém okruhu vznikla mezera za nejlepší
desítkou bikerů a bylo zřejmé, že právě mezi
nimi se rozhodne. Od třetího dějství se sjela
v čele silná trojka Kadidlo, Pocsai, Rotter,
která udržovala konstantní rychlé tempo
a svým soupeřům (kvarteto Němčík, Štěpař,
Boštík, Třasák) se vzdálila až na 2 minuty.
Jezdecká vyrovnanost bikerů v obou skupinách už nikterak nepřipustila výraznější
změny, ovlivňovala individuálně taktické
varianty pro samotný závěr. Očekávaný
závěrečný spurt v podobě bitvy do cílové
pásky se nekonal. „Únava byla limitující po
náročné jízdě, prvenství nebylo v tomto ohledu
až tolik směrodatné...“ glosoval druhý v pořadí
Rotter na námitku, že getlemansky přepustil
vítězství loňskému cyklomanovi Kadidlovi.
Nadto dodal: „Odtáhl většinu závodu, zvítězil
zaslouženě. Je hodně dobrý a ve formě, to je
všeobecně známé. Já vyhraji třeba jindy.“
Na startu městského okruhu se sešlo 44 cyklistů všech věkových kategorií. Ti všichni
absolvovali různé počty okruhů s ohromnou
vervou a úsilím, spokojeni nebyli jen ti, jimž
stop vystavily defekty. „Trať byla sice
náročnější než v minulých letech, ale naprosto
skvělá, perfektní,“ pochválil pořadatele
nestárnoucí matador Štěpař. Ve stejném, duchu
se vyjadřovali i další úspěšní jezdci.
Závod byl úspěšnou akcí a prokázal unikátnost
seriálu a pravdivost sloganu „Moravská
Třebová – hlavní město cyklistiky“. Hojně byl
navštíven také přidružený závod Cyklománek
– 35 mladých cyklistů ve věku 5-14 let.
Jednotlivé akce seriálu mají v současnosti
vysokou sportovní úroveň.
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Volejbalistky sčítají úspěchy
Volejbal se stává stále více a více populárním sportem,
a to hlavně v dívčí populaci. Soutěžní ročník 2009 –
2010 skončil velkým úspěchem ve všech mládežnických kategoriích VK TJ Slovan. Třebovská děvčata
startovala v pěti krajských soutěžích – přehazovaná,
přípravka, mladší žákyně, starší žákyně a kadetky.
Všechny soutěže měly velký počet účastníků a mezi
družstvy na předních místech byly sváděny tvrdé boje
doslova o každý bod. „Byla to velká psychická zátěž
jak pro samotné hráčky, tak pro trenéry i fandící
rodiče, kteří zápasy prožívali spolu s dětmi,“ sdělila
nám Hana Vávrová, mající rozhodující díl odpovědnosti za 50 mladých sportovkyň. Poté již
podrobněji komentovala dosažené úspěchy.
V soutěži přehazované startovalo 15 družstev a naše
nejmladší „volejbalistky“ obsadily pěkné 9. místo.
Družstvo přípravky (17 družstev) po celé soutěžní
období opustilo nejlepší skupinu pouze v 1. kole
a zaslouženě si odneslo medaile za druhou příčku.
Soutěž mladších žákyň (6 družstev) – viz obr. –
probíhala již od podzimních kol velice nadějně a tento
trend si děvčata udržela až do posledního kola. Svými
kvalitními výkony dokázala, že volejbal je baví a že
umějí zabojovat. Do posledního kola nebylo rozhodnuto o vítězství. Děvčata však nepřipustila žádné
pochybnosti a i v posledním kole vyhrála všechny
zápasy. První místo v soutěži se tak stalo zaslouženým
a vybojovaným úspěchem.

Starší žákyně (12 družstev) po velice úspěšné
podzimní části, kdy neprohrály jediný zápas, podlehly
v posledním jarním kole družstvu Lanškrouna, což je
odsoudilo pouze k druhému místu. Přesto si
vybojovaly účast na přeboru České republiky. V něm
již na svoje soupeřky nestačily, ve skupině skončily
poslední. Přesto získaly mnoho cenných zkušeností,
které jistě zúročí v dalších letech
Kadetky (6 družstev) vstoupily do letošního ročníku
rovněž velmi úspěšně. Nejtěžším soupeřem byla pro
naše děvčata družstva Poličky (na podzim) a Svitav

(na jaře). Kadetky však svojí herní disciplínou a chutí
vyhrát nedaly svým soupeřkám šanci a nenechaly
nikoho na pochybách, že volejbal hrají opravdu
s velkou chutí a že natrénované dovednosti umějí
použít i v zápasech. Svým prvním místem si
vybojovaly účast v lize kadetek, kterou v příštím roce
přivítáme na naší palubovce. „Je to pro děvčata velká
odměna, ale zároveň velký závazek. Všichni doufáme,
že budou město dobře reprezentovat, přestože alespoň
trochu uspět bude velice obtížné,“ podotkla Vávrová.
Na závěr připomněla H. Vávrová příští plány
volejbalistek: „Před dalším ročníkem soutěže
absolvujeme opět letní soustředění v Horním Bradle
a pevně doufáme, že se nám podaří navázat na letošní
úspěchy i v dalších obdobích. Tato sezóna byla
zejména v mládežnických soutěžích výjimečná.“
Nezapomněla ocenit přínos všech, kteří v náročné péči
o mladé sportovkyně pomáhají. „Poděkování patří
všem trenérům mládeže (Richard Adam, Marie
Adamová, Kateřina Vávrová, Hana Vávrová) také
všem rodičům, kteří nás podporovali nejen svými
hlasy, ale i svojí aktivní účastí v dopravě na zápasy
a turnaje. Dík patří také městu Moravská Třebová
a Slovanu, kteří nám již roky umožňují kvalitní
výchovu mladých sportovců. Dobré zázemí nám ve
svých tělocvičnách vytváří také Integrovaná střední
škola a gymnázium“.
Také ženy zdobí spokojenost
V krajském volejbalovém přeboru II. třídy žen se
volejbalistky Slovanu Moravská Třebová těšily na
jarní část, která začala v květnu. Po nadějném 2. místě
po podzimu aspirovaly na případný postup do KP
I. třídy. Podařilo se jim umazat chybějící bod na
favorizovaný Letohrad. Do vítězného konce dotáhly
i těžký dvojzápas se Žichlínkem. Potom však nešťastně vlastními chybami prohrály s družstvem
Svitav a rozhodnout už nemohlo ani poslední kolo,
v němž na domácím hřišti měly přivítat celek Hlinska.
Soupeřky nepřijely, kontumační vítězství potvrdilo
úspěch ženského družstva v letošní sezoně – bohužel
jediný bod chyběl přetvářejícímu se týmu k postupu.
Snad za rok. „Ale i tak stávající ročník byl úspěšný.
Nepamatuji se, že by někdy měl volejbal v Moravské
Třebové tak skvělé výsledky, a to ve všech věkových
kategoriích. Je to zřejmě výsledek vytrvalé práce
s mládeží. V ženách nám například vyloženě holky
„dorostly“ a jsem ráda, že je to s námi staršími i baví.
O úspěších a dobré náladě na hřišti svědčí i umístění
na turnajích letos na jaře, např. 1. místo na turnaji
v holandském Vlaardingenu a 2. místo na výborně
obsazeném turnaji v Letovicích,“ zhodnotila jedna
z hráček.

Cyklisté na cestách po Evropě
Úspěšně pokračuje tažení cyklistů PKS Whirlpool
Evropou. Z Polska zamířili do SRN, následně do
Rakouska.
• V Lipsku se uskutečnil známý závod Neussen
classics-Rund um die Braunkohle. Na 60. km,
z celkových 174, ujela dvacetičlenná skupina, kde se
činili i S. Kozubek a L. König. „Závod to nebyl
těžký, směřovali jsme ho na našeho sprintera André
Schulzeho, takže jsme v takové skupině ani nechtěli
získávat příliš velký odstup, a proto jsme ve skupině
nijak zvlášť netahali. Pořád jsme se pohybovali
kolem minuty a po dvaceti kilometrech nás balík
docvaknul. Jiné to bylo při sjíždění španelských
uprchlíků. Jejich 60 km jsme zlikvidovali až v cílové
rovince, náš německý spolujezdec Schulze ve spurtu
získal čtvrtou příčku. My už jen dojeli,“ nastínil
vývoj závodu Leoš König.
• König pokořil Rakousko
Etapového závodu 2 UCI Oberösterreichrundfahrt
v Rakousku (Bad Ischl) se čeští cyklisté zúčastnili se
záměrem získat celkové prvenství. Už v úvodní
etapě se oblékl do žlutého trikotu Leoš König.
V druhém dílu sice dojel až na 5. místě a celkově
klesl na průběžnou druhou pozici. Definitivní útok
na vítězství se odehrál v závěrečné třetí etapě, kdy
jezdci PKS Whirlpool nechali za sebou všechny
největší konkurenty. Na trati dlouhé 135 km si Češi

počínali velmi aktivně, takticky kontrolovali potřebné minimální ztráty. Duo König-Kozubek se
v samotném závěru prosadilo na 5.-6. místo, i to
však stačilo k cennému celkovému vítězství.

Prvními dvěma místy však výčet úspěchů jezdců
„Whirlpoolu“ nekončí. Stanislav Kozubek totiž
suverénně zvítězil ve sprinterské soutěži a Leopold
König ke žlutému trikotu přidal ještě prvenství
v bodovací soutěži. V celkové klasifikaci pak jasné
prvenství mezi dvaceti týmy získal právě PSK
Whirlpool-Author.

Moravskotřebovský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, telefon redakce 461 353 136, e-mail zpravodaj@mtrebova.cz, IČO: 277037.
Redakční rada: Pavlína Horáčková, Jolana Sejbalová, Jana Martínková, Martina Řezníčková, Josef Ošťádal a František Matoušek. Koordinátor příspěvků: Pavlína Horáčková. Uzávěrka příspěvků
19. července 2010. Autor příspěvku odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, které nemusí
být totožné s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Registrováno referátem kultury Ministerstva kultury ČR E 13998.
Grafický návrh obálky: František Žáček, grafická úprava: Radek Pavliš, tisk: Luboš Crha - tiskárna. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Moravské Třebové.

