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POZVÁNKA
Všechno má své místo. 

Retrospektivní výstava Vladimíra 
Čadílka. Slavnostní zahájení v pátek 
29. 8. v 17 hod. ve dvoraně muzea. 

Výstava potrvá do 28. 9. 2014.

Premiér hovořil v Moravské Třebové o dopravní 
infrastruktuře regionu

Na krátkou informativní návštěvu přijel v so-
botu 19. července 2014 předseda vlády Bohu-
slav Sobotka do Moravské Třebo-
vé. S jejími představiteli se setkal 
při diskusi nad aktuálními pro-
blémy města i regionu. V závěru 
návštěvy si prohlédl část Cesty 
od renesance k baroku s její do-
minantou, renesančním zámkem. 
Na schůzce, jíž byli přítomni sta-
rosta Moravské Třebové Miloš 
Izák, místostarostové Václav Ma-
čát a Pavel Brettschneider, a také 
senátor Radko Martínek a hejtman 
Pardubického kraje Martin Ne-
tolický, zazněly otázky po stavu 
projektu a realizace rychlostní ko-
munikace R35, která by měla vést 
moravskotřebovským regionem. 
Kromě dopravní infrastruktury 
probrali přítomní také možnosti 
státních či evropských dotací na 
výstavbu nových průmyslových 

zón. O tyto finanční zdroje by Moravskotře-
bovští stáli vzhledem k zájmu investorů o nové 

zainvestované pozemky, které jim město v sou-
časnosti nemůže nabídnout. Hejtman Netolický 

požádal ministerského předsedu 
o zvážení úprav stávající komu-
nikace I. třídy I/35. Měly by vést 
ke zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu, který je zejména v úseku 
Litomyšl-Moravská Třebová sta-
bilně problematický. Diskuse se 
dotkla i péče o historické objekty. 
Moravská Třebová z evropských 
dotací velkoryse rekonstruova-
la páteřní památky na tzv. Ces-
tě od renesance k baroku, avšak 
vzhledem k jejímu bohatému his-
toricko-architektonickému dědic-
tví musí v budoucnu investovat 
i do množství dalších památkově 
chráněných objektů. Také na tuto 
péči by uvítala příspěvky od stá-
tu, stejně jako například na infra-
strukturu pro sport a volný čas.

Dagmar Zouharová

Na dvorečku ve městě je název seriálu akcí, 
jehož tradice byla započata v létě 2013. Také 
v letošních prázdninových měsících se vloni 
úspěšná akce opakuje. V červenci kromě hoj-
ně navštíveného blešího trhu hostily třebovské 
městské dvorečky divadelníky ze souboru J. K. 
Tyla, kteří přišli s představením o kamarádech 
zvířátkách. Na srpen je připraveno vystoupení 
mažoretek, i psí kusy, které si vloni nenecha-
ly ujít desítky diváků. Více na vloženém listě 
uvnitř vydání! Toto: Dagmar Zouharová

S vedením města a radními hovořil premiér Sobotka při své návštěvě v Mo-
ravské Třebové také o péči o kulturní dědictví. Po návštěvě historické rad-
nice prošel i část Cesty od renesance k baroku.                         Foto: archív

Cyklostezka bude už v srpnu!
Práce na výstavbě in-line a cyklostezky v areá-
lu Knížecí louky, které začaly v půlce července, 
by měly být dokončeny v závěru srpna. Naplňu-
je se tak projekt, na který město získalo dotace 
od státu v rámci revitalizace Knížecí louky coby 

údolní nivy řeky Třebůvky, se kterou souvisí ne-
jen vytvoření lokálního biocentra, ale také zbu-
dování odpočinkové a relaxační zóny. Třebovští 
si tak mohou užít ještě teplé září na kolečkových 
bruslích přímo ve městě.   (daz)

König na Tour sedmý
Vloni překvapil na Vueltě, od té doby celý 
rok fanoušci a příznivci třebovského rodá-
ka netrpělivě očekávali nominaci stáje Net 
App na Tour de France. Leopold König 
největší a nejslavnější evropský cyklistic-
ký závod skutečně v sezóně 2014 jel. V 
celkovém pořadí se po úspěšných i méně 
úspěšných etapách umístil v obrovské kon-
kurenci zkušených závodníků na úžasném 
sedmém místě.
Vedení města Moravská Třebová vyjádřilo 
Königovi bezprostředně po vyhlášení vý-
sledků uznání a poděkování za vynikající 
reprezentaci města a celé České republiky. 
Osobně blahopřát mu budou zástupci sa-
mosprávy v nejbližším možném termínu 
při přijetí u starosty města.           (daz)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 30. 6. 2014 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 431 občanů ČR. Dle 
Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR je v Moravské Třebové hláše-
no 104 cizinců s povolením k trvalé-
mu pobytu na území České republiky. 
Celkem je tedy v Moravské Třebové 
k 30. 6. 2014 evidováno na trvalém 
pobytu 10 535 občanů.                   (zr)

Vozík na křižovatce bude obklopen 
vřesovištěm. Zbavíme-li se škůdce

Jako přírodní vřesoviště by mělo v dohledné 
době vypadat kolo v centru kruhové křižovatky 
silnice I/35 na jižním výjezdu z Moravské Tře-
bové. Podle ředitelky TS Gabriely Horčíkové se 
jedná o řešení s ohledem na instalovaný důlní 
vozík vhodné, autentické a vkusné. Vřes je rost-
lina nenáročná na 
závlahu, dosahují-
cí bohatých zápojů, 
dostupná v mnoha 
barevných kultiva-
rech, finančně ne-
náročná na pořízení, 
trvalka s celoročním 
dobrým barevným 
efektem. Výsadba 
je doplněna občas-
nými solitéry níz-
kých jehličnatých 
dřevin a na plochu 
se vešly i pečlivě 
vybrané dekorativ-

ní pařezy. Vnější lem centra křižovatky bude 
kvůli hrozbě možných vjezdů vozidel travnatý, 
cca 1,6–2 m od vnějšího okraje. Bohužel se už 
v přípravné fázi osazování kruhové křižovatky 
stala politováníhodná věc. „Je to neuvěřitelné. 
Kruhový objezd ještě není dokončen a už zasá-

hl květinový fantom. 
Nejenže ukradl kvě-
tiny z nejfrekvento-
vanějšího místa ve 
městě, jakým kru-
hový objezd na I/35 
bezesporu je, do-
konce nám i během 
několika málo hodin 
po výsadbě vykradl 
i květiny z pařezu na 
Rybním náměstí,“ 
informovala ředitel-
ka Technických slu-
žeb Gabriela Horčí-
ková.               (daz)

Projekt města Moravská Třebová v oblasti prevence 
kriminality podpořen státní dotací

Město Moravská Třebová získalo ve 2. kole 
v rámci dotačního řízení na Ministerstvu vnitra 
ČR v oblasti prevence kriminality dotaci ve výši 
78.000 Kč na projekt s názvem Moravská Třebo-
vá – aktivity sociální prevence 2014. Záměrem 
projektu je sociální prevence směřovaná přede-
vším k rizikovým dětem a jejich rodinám. Cílem 
je minimalizace projevů predelikventního nebo 
delikventního jednání dětí. Město se podílí na 
projektu 12.000 Kč.
Výcvik sociálních dovedností pro děti s proje-
vy predelikventního chování
Jedná se o výcvik realizovaný prostřednictvím 
10 sobotních dopolední a jednoho víkendového 
pobytu na statku Občanského sdružení Bonanza 
ve Vendolí. Děti jsou vytipovány ve spolupráci 
s OSPOD MěÚ Moravská Třebová. Jako metody 

jsou užívány především techniky zážitkové pe-
dagogiky, metody animace, hipoterapie, ergote-
rapie apod. Na aktivity v rámci projektu navazuje 
široká nabídka služeb pro děti i rodiny (nízko-
prahový klub, sociální práce v rodinách, účast na 
komunitních akcích sdružení apod.). Výběru dětí 
předchází depistáž zaměřená na rodinné prostře-
dí predelikventů a následně tzv. případová kon-
ference s pracovníky OSPOD MěÚ Moravská 
Třebová. Ve výcviku jsou primárně procvičová-
ny tyto sociální dovednosti: navazování vztahů 
a udržování vztahů (sounáležitost); dodržová-
ní stanovených pravidel; empatie; adaptace (na 
skupinu, prostředí); komunikace; řešení konflik-
tů; pomoc (druhým nebo od druhých); cílevědo-
most; píle a pracovitost; spolupráce; vytrvalost; 
respekt k autoritám; poskytování zpětné vazby; 

Městský úřad zefektivní procesy své činnosti i komunikaci s občany
Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 
MěÚ Moravská Třebová je název projektu, na 
kterém aktuálně pracují zaměstnanci městského 
úřadu. Projekt obsahuje několik aktivit: analýzu 
současného stavu, implementaci principů pro-
jektového řízení do praxe úřadu, implementaci 
procesního řízení do praxe úřadu, tvorbu a reali-
zaci systémových opatření vedoucích k zefektiv-
nění řízení lidských zdrojů, implementaci metod, 
postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení 
a v neposlední řadě vzdělávání zaměstnanců úřa-
du, které by mělo vést k upevnění plánovaných 
snah o zkvalitnění a zefektivnění práce Městské-
ho úřadu Moravská Třebová. Aktivita Tvorba 
a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší 
transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy 
by pak měla nastavit srozumitelnou a čitelnou 
komunikaci úřadu navenek směrem k jeho kli-
entům. 
Procesní řízení je sou-
bor činností plánování 
a monitoringu prová-

dění klíčových procesů organizace. Označení 
i samotnou metodiku tohoto typu řízení přebí-
rá veřejná správa z podnikatelské sféry, jejímž 
hlavním znakem je maximální efektivita a pro-
dukce za maximálního využití možností, které 
skýtá technický a lidský potenciál organizace. 
Procesní řízení bývá definováno jako plánová-
ní a řízení činností nezbytných k dosažení vy-
soké úrovně výkonnosti procesů a v identifiko-
vání příležitostí ke zlepšení kvality, provozní 
výkonnosti a trvalého uspokojování zákazníků. 
Zahrnuje návrh, řízení a kontrolu a zlepšování 
klíčových procesů organizace. Projektovým ří-
zením lze nazvat činnosti zajišťující uplatnění 
vědomostí, dovedností, nástrojů a technik na ak-
tivity projektu za účelem dosažení projektových 
cílů. Přebíráním těchto postupů a principů hodlá 
veřejná správa nejen v České republice, ale i ve 

světě reagovat na měnící se potřeby dnešního 
občana. Patří sem jeho požadavky na transpa-
rentnost a efektivitu veřejné správy, na jejíž chod 
nemalou měrou coby daňový poplatník přispívá. 
Neméně ho však zajímá ta stránka činnosti, která 
je občanovi nejblíže – komunikace s pracovní-
ky městského úřadu a dalších veřejnoprávních 
institucí. Komunikační strategie bude jedním 
z výstupů projektu Zvýšení kvality řízení a po-
skytovaných služeb MěÚ Moravská Třebová 
a bude o ní více řečeno v dalším vydání zpravo-
daje, ve kterém naleznete i dotazník. Zaměří se 
na zjištění míry informovanosti a spokojenosti 
občanů se službami poskytovanými moravsko-
třebovským městským úřadem. Projekt Zvýšení 
kvality řízení a poskytovaných služeb MěÚ Mo-
ravská Třebová je dotačně podpořen z Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu lidské 
zdroje a zaměst-
nanost. 
Dagmar Zouharová

Bioodpad je nutno 
udržovat čistý

Již na jaře jsme informovali o instalaci 
nového kontejneru u hřbitova určeného 
na jiný odpad něž bioodpad, který by měl 
být ukládán do nádoby stojící ve stejném 
místě. Místo jsme podpořili množstvím 
popisných tabulek, a i když se často zdá, 
že separace  je řešena na výbornou, stejně 
se ve finále najde někdo, kdo celou práci 
vzorných občanů  pokazí. Jen pro infor-
maci – od března se alespoň částečně čistý 
bioodpad podařilo odvézt jen dvakrát.

Gabriela Horčíková, ředitelka TSMT

sebehodnocení a sebereflexe (ve vztahu k věku 
i mentálním schopnostem). Součástí je nabídka 
celoročních volnočasových činností na statku OS 
Bonanza ve Vendolí pro skupinu dětí, které v mi-
nulosti již výcvik sociálních dovedností absolvo-
valy. Na aktivitě pracuje celoročně 10 pracovní-
ků občanského sdružení.         Hana Navrátilová, 

prevence kriminality MěÚ Moravská Třebová

Základní hmotu nové kompozice kruhového objezdu 
tvoří rašelina            Foto: Dagmar Zouharová
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Sousedské vztahy podle nového občanského zákoníku

Recyklací starých spotřebičů přispíváme k ochraně životního prostředí

Volby do zastupitelstev obcí 
10. a 11. října 2014

Sousedské spory jsou námětem mnoha čes-
kých komedií. V reálném životě ale mohou 
být konflikty velmi vyhrocené 
a mnoho sousedských rozepří 
končí před soudem. Nejprve je 
nutno si uvědomit, že vlastnic-
tví není v pravém slova smyslu 
absolutní. Vlastník pozemku se 
nemůže chovat naprosto autori-
tářsky a zasahovat či rušit výko-
nem svého práva práva vlastní-
ků sousedních pozemků. Tato 
skutečnost se nejvíce projevuje 
v povinnosti zabránit vnikání 
odpadů, vody, kouře, prachu, 
pachu, ale i hluku (tj. toho, co právo nazývá 
imisí) na pozemek souseda v míře nepřiměřené 
místním poměrům. Dále nový občanský záko-
ník výslovně zakazuje přímo přivádět imise na 
pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů. Můžeme tedy vypouštět kouř 
komínem (v míře přiměřené poměrům), ale 
nemůžeme komín nasměrovat přímo pod okna 
souseda. Nový občanský zákoník účinný od 1. 
ledna 2014 pravidla týkající se sousedských 
vztahů rozšiřuje ve srovnání s předchozí právní 

Občané Moravské Třebové již několik let zod-
povědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme díky 
evidenci tohoto systému provozovaného firmou 
ASEKOL přesně vyčíslit kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili produkci sklení-
kových plynů či nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro města a obce v celé České 
republice zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Moravská Třebová získala cer-
tifikát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také o vý-
znamu sběru drobných spotřebičů. Z Certifiká-

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezi-
dent republiky na dny 10. a 11. října 2014. 
Město Moravská Třebová jako obec s roz-
šířenou působností vystupuje v těchto vol-
bách jako registrační úřad při podávání, 
kontrole a schvalování kandidátních listin 
pro 21 obcí svého správního obvodu (Bez-
děčí u Trnávky, Borušov, Dětřichov u M. 
Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Janůvky, 
Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Ma-
líkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Mo-
ravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, 
Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, 
Útěchov, Vranová Lhota). 
V současné době probíhá podávání kandi-
dátních listin registračnímu úřadu volební-
mi stranami, a to v termínu do 5. srpna 2014 
do 16:00 hod. Město Moravská Třebová 
zajišťuje školení předsedů a zapisovatelů 
okrskových volebních komisí pro obce Mo-

úpravou. V případě plodů spadlých na sousední 
pozemek se dokonce pravidlo obrací. To zna-

mená, že pokud vám dnes spad-
ne na pozemek jablko či hruška 
ze sousedního stromu, nabýváte 
k němu vlastnické právo. Stejné 
je to i s listím či jehličím, kte-
ré dopadne na váš pozemek. Co 
se však týče plodů, které k vám 
sice přesahují ze sousedova po-
zemku, ale zatím zůstávají na 
stromě, stále patří vašemu sou-
sedovi a vy mu takové plody 
nesmíte trhat. Nezřídka se stá-
vá, že vás obtěžují větve nebo 

kořeny, které k vám přesahují ze sousedova po-
zemku. V takovém případě byste ho měli nej-
prve požádat, aby je odstranil. Pokud soused 
nebude ochotný nebo bude se zásahem otálet, 
můžete je ve vhodné roční době a šetrným způ-
sobem odstranit sami. Ovšem pozor - jen v pří-
padě, že přesahující větve nebo kořeny vám 
způsobují škodu či obtíže. Aby se zabránilo 
některým neshodám, stanoví občanský zákoník 
i pravidla pro sázení stromů u hranic sousedí-
cích pozemků. Máte-li pro to rozumný důvod, 

tu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané našeho města 
v loňském roce vytřídili 863 televizí, 352 mo-
nitorů a 7 814,98 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 373,65 MWh elektřiny, 17 030,26 
litrů ropy, 1 675,39 m3 vody a 15,63 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 84,16 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 330,26 tun. Sběr, do-
prava, demontáž a následné využití frakcí zpět-
ného odběru vysloužilých elektrospotřebičů 
představuje nezanedbatelný přínos pro životní 
prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Morav-
ská Třebová přispívá díky zapojení do systému 
třídění odpadů také ke zlepšení kvality život-

ravskotřebovska a Jevíčska, připravuje a za-
bezpečuje organizaci voleb ve 13 volebních 
okrscích na území města. Dále provádí kon-
trolu průběhu voleb a po ukončení hlasová-
ní přebírá výsledky za 41 volebních okrsků 
z 20 obcí správního obvodu. Informace k or-
ganizaci voleb a činnosti registračního úřa-
du najdete na stránkách města v části Volby 
2014 http://www.mtrebova.cz/volby-2014. 
Zde jsou mimo jiné zveřejněny dokumen-
ty vydané městem, seznam osob, které bu-
dou registraci kandidátních listin provádět. 
Je zde také podrobný harmonogram úkolů 
a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí, po-
pis jednotlivých typů volebních stran, vzor 
kandidátní listiny a prohlášení kandidáta, 
nebo popis co má obsahovat petice. Nové 
dokumenty a informace k volbám do zastu-
pitelstev obcí jsou průběžně aktualizovány 
a doplňovány.     Odbor vnitřních věcí MěÚ

můžete požadovat, aby se soused zdržel sáze-
ní stromů v těsné blízkosti společné hranice, 
a pokud se tak stalo, aby je odstranil. Podpůrně 
se stanoví, že pro stromy přesahující výšku 3 
metrů je přípustná vzdálenost 3 metry od hra-
nice pozemku, pro ostatní stromy stačí 1,5 me-
tru. Toto jsou však jen orientační vzdálenosti, 
místní zvyklosti je mohou měnit. Na závěr si 
dovolím vyjádřit naději. I přes skutečnost, že 
mezilidské vztahy jsou složité (ty sousedské 
zvláště), nová podrobnější úprava snad přispě-
je ke snížení počtu sousedských soudních spo-
rů.              JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D
JUDr. Ing. Lenka JUROŠKOVÁ, Ph.D. je mo-
ravskotřebovskou občankou, absolvovala Práv-
nickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou 
školu ekonomickou v Praze. Vyučuje na Práv-
nické fakultě UK a pracuje jako právník v Čes-
ké spořitelně.

ního prostředí a snížení tzv. uhlíkové stopy. 
Prostřednictvím tříděného sběru a recyklace 
využitelných složek komunálních odpadů včet-
ně obalových dosáhlo město Moravská Třebo-
vá úsporu energie v množství 24 976 448 MJ 
a snížení emisí vyjádřeného v hodnotě 1033, 
783 tun (celková bilance emisí je objem emi-
sí CO2, nebo ekvivalentu CO2, v důsledku spo-
třeby energie na sledovaném území). Certifikát 
o tomto výsledku, platném pro rok 2013, vyda-
la v těchto dnech městu společnost EKOKOM 
a. s., která se dlouhodobě zabývá posuzováním 
vlivu sběru a recyklace komunálního odpadu na 
životní prostředí a zároveň provozuje systém 
tříděného odpadu.                       (zr)

Komise památkové 
péče připomíná

V sobotu 23. srpna pojedeme na Zelenou 
horu a do Žďáru nad Sázavou. Odjezd au-
tobusu v 11:30 od muzea, přihlášky a zá-
lohu 150 Kč přijímají pracovnice muzea 
v otevírací době.
Na září připravujeme výstavu pohlednic 
Moravské Třebové ze soukromých sbírek. 
Bude zahájena v pátek 12. září v 16 hod. 
v kapli františkánského kláštera. Od 17 
hod. se bude v sále sociálních služeb konat 
vlastivědné odpoledne na téma Tajuplná 
Moravská Třebová.             -jm-

Zelená hora u Žďáru nad Sázavou
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Ukončení školního roku 
Koncem měsíce června očekávají děti s napětím 
školní vysvědčení a žádné obavy ze známek jim 
nemůže pokazit radostné čekání na prázdniny. 
V této době se mnohé školy chlubí na školních 
akademiích s výsledky mimoškolní činnosti v ob-
lasti kultury. Také náš Hřebečský taneční kroužek 
se chtěl pochlubit novými tanci a němčinou. Do-
mluvil se s privátní hudební školou paní Dose-
dělové a uspořádal malou akademii pro rodinné 
příslušníky, pro známé a pro členy Společnos-
ti česko-německého porozumění. Ten den jsme 
měli také dvě návštěvy, jednu z Německa a jednu 
z Prahy ze Sdružení Němců. Německá turistická 
skupina s Dietlinde Jenischovou pobývala v Mo-
ravské Třebové dva dny a součásti programu byla 
také návštěva centra a přátelské posezení s jeho 
členy. Z Prahy za námi přijel Simon Römmer, IFA 
Asistent ze Sdružení Němců. Simon se seznámil 
s prací centra, podíval se na pamětihodnosti měs-
ta a zúčastnil se programu. Odpolední program 
jsme naplánovali do haly muzea a měli jsme vel-
kou radost, že se sešlo mnoho návštěvníků. Hu-
dební škola předvedla pásmo skladeb a písniček, 
pak přednesl kurz němčiny zkrácenou pohádku 
O perníkové chaloupce v němčině a nakonec 
jsme v druhé polovině programu zatancovali ně-

kolik tanců: Einzugstets a Woaf z Hřebečka, Af 
Mazlboch z Chebska, Spinnradl a Böhmerwäl-
dler ze Šumavy, Siebenschritt z Moravy a Knö-
deldreher z Rakouska. Hudební a taneční vystou-
pení se všem moc líbilo. Nakonec obdržela každá 
skupina sladkosti pro děti a malou finanční částku 
na doplnění hudebních nástrojů či na opravu kro-
jů. Rodiče a návštěvníky pozvali členové centra 
na kávu a odpoledne pokračovalo v místnostech 
centra při kytaře Rudy Řehoře až do pozdních od-
poledních hodin. Poděkování za hezké odpoledne 
patří organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům.

Irena Kuncová

Kroužek hřebečských tanců         Foto: archív

Policie ČR varuje 
občany před další vlnou 

podvodných e-mailů
I přes předchozí upozornění na hromadně ro-
zesílané e-mailové zprávy s přílohou obsahu-
jící škodlivý kód bychom chtěli znovu vyzvat 
všechny občany, kterým byl takovýto e-mail 
zaslán, aby nereagovali na obsaženou výzvu 
k zaslání finančních prostředků. Policie ČR 
důrazně varuje před otevíráním příloh, jeli-
kož v těchto souborech je obsažen škodlivý 
počítačový kód, který podle doposud zjiště-
ných informací napadá systém počítače.
Policie ČR v posledních dnech zaznamená-
vá zvýšený počet případů, ve kterých do-
chází k šíření škodlivého počítačového kódu 
v přílohách e-mailových zpráv, tvz. mal-
ware. Předmětem hromadně rozesílaných 
e-mailových zpráv jsou nyní sdělení, vyzý-
vající k úhradě dlužných částek neexistují-
cích exekucí. Kromě neoprávněného získání 
přístupu k počítačovému systému může být 
skutečným cílem snaha o získání citlivých 
informací, včetně možných přístupů do inter-
netového bankovnictví uživatele. Ze strany 
pachatelů může následně dojít k neoprávně-
ným finančním příkazům. Exekutorské úřady 
neposílají exekuční příkazy prostřednictvím 
e-mailových zpráv, pokud o to účastník říze-
ní sám nepožádá. V případě, že si účastník 
řízení vyžádá poslání exekučního příkazu 
e-mailem, tento příkaz se zasílá ve formátu 
„pdf“ a je podepsán elektronickým podpisem 
příslušného exekutora. E-mailová adresa, ze 
které je příkaz odesílán, by měla za zaviná-
čem korespondovat s názvem příslušného 
exekučního úřadu.
Exekuční příkaz by měl obsahovat zejména:
- označení exekučního soudu
- označení soudního exekutora, který na zá-

kladě pověření soudu vede exekuční řízení 
(seznam exekučních úřadu naleznete na 
stránkách Exekutorské komory ČR)

- exekuční titul a orgán, který jej vydal, 
nebo osobu, která jej vyhotovila

- označení účastníků včetně rodného čísla 
povinného

- způsob provedení exekuce
- označení osob, jimž se doručuje exekuční 

příkaz
- výrok, poučení o odvolání, den a místo 

vydání exekučního příkazu a podpis soud-
ního exekutora

V případě, že se uživatelé setkali s tímto e-
-mailem, doporučujeme následující důsled-
nou antivirovou kontrolu celého počítačové-
ho zařízení. Pokud došlo k otevření přílohy 
popsaného e-mailu, pak je možné konstato-
vat, že počítačový systém je s největší prav-
děpodobností kompromitován malwarem 
a v takovém případě je nutné jeho odborné 
odstranění.
Policie ČR v tuto chvíli eviduje stovky pří-
padů v celé České republice a má proto do-
statek materiálu, na základě kterého vede 
šetření. V rámci preventivních opatření po-
čítá s úzkou budoucí součinností s některými 
provozovateli služeb v síti internet, Českou 
bankovní asociací a dalšími zainteresovaný-
mi subjekty.                          Petra Strašilová,

tisková mluvčí, Policejní prezidium
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

všech budov k nepoznání. Majitel, i přes upo-
zornění na současný stav a situaci, je k majet-
ku lhostejný. A tak to vypadá, že jen pár desí-
tek metrů od centra města nám pomalu vyrůstá 
nebezpečná „zřícenina“, která přitahuje nejen 
sběrače barevných kovů, ale také malé děti, 
které se průzkumem neznámého snaží uspoko-
jit svoji zvědavost. 

Platil cizí kartou 
Dne 29. 6., těsně po páté hodně ranní vyjela 
hlídka městské policie na benzínovou čerpací 
stanici v ulici Svitavské, kde jednadvacetile-
tý místní mladík J. Ch. platbu za nakoupené 
zboží v prodejně uskutečnil odcizenou pla-
tební kartou. Strážníci mladíka pro podezření 
ze spáchání trestného činu zadrželi a následně 
předali kolegům z Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová, kteří se dále případem 
zabývají. 

Z toalety rovnou na střechu 
Jako chystající se na skok z budovy obchodní-
ho domu Kubík v ulici Lanškrounské vypadal 
muž pobíhající kolem okraje ploché střechy. 
K místu spěchající představitele zákona pod 
řezajícím modrým světlem majáků a pronika-
jícím zvukem sirény, alarmující akutnost situ-
ace, následně čekalo překvapení, které by ni-
kdo nečekal. Jak posléze s úlevou zjistili, muže 
zamknul na toaletách umístěných až v horním 
patře budovy, snad z legrace, neznámý človí-
ček. Po vykonání potřeby tomuto jedinci bo-
hužel nezbylo než vylézt z okénka toalety na 
střechu budovy a pokusit se přivolat pomoc. To 
se mu podařilo. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Záchrana přišla v poslední chvíli
Díky vzájemné spolupráci složek Integrované-
ho záchranného systému se podařilo dne 9. 7. 
po 12:00 hod. na poslední chvíli zachránit lid-
ský život. Pracovnice dispečinku Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje se obráti-
la na strážníky městské policie s žádostí o pro-
věření stavu přítele jedné z pacientek, která po 
předchozím telefonátu s přítelem nabyla důvod-
nou obavu o jeho zdraví. Hlídka městské poli-
cie okamžitě vyjela na uvedenou adresu. Přes 
intenzivní zvonění a bouchání na dveře vše na-
svědčovalo tomu, že v bytě nikdo není. Strážníci 
proto začali okamžitě prověřovat možná místa 
pobytu dotyčného. Bohužel však zjistili, že muž 
nedorazil do svého zaměstnání, nereagoval na 
volání na mobilní telefon a osobní vozidlo, je-
hož byl majitelem, stálo před domem. V té chví-
li obdrželi strážníci sms zprávu, která vyjadřo-
vala obavu, že se dotyčný pokusil o sebevraždu. 
Okamžitě byly zalarmovány ostatní složky IZS 
a vše již běželo jako po drátkách. Po otevření 
vchodových dveří jednotkou HZS byl na podla-
ze bytu nalezen v bezvědomí onen muž, kterého 
si okamžitě do své péče převzali zdravotníci zá-
chranné služby. 

Podivný příběh
Po druhé hodině ranní dne 7. 7. obdržela hlíd-
ka městské policie oznámení, které avizova-
lo možné vloupání do sklepů bytového domu 
v ulici Olomoucké. Představitelé zákona zjis-

tili, že u dveří vedoucích ke sklepům ze dvo-
ra přilehlého domu se ukrývá bosá žena, která 
údajně prchala před mužem romského původu, 
který ji pronásledoval cestou z baru Ohnivá 
koule. Přítomnost muže se potvrdila i z vý-
povědi ženy, která tuto událost oznamovala. 
Vystrašenou třiadvacetiletou ženu strážníci 
převezli do místa bydliště a vydali se společně 
s kolegy z PČR pátrat po muži podobajícímu 
se získanému popisu. Pátrání však bylo mar-
né. Muže se nalézt nepodařilo. Podařily se však 
dohledat odhozené boty prchající ženy, které 
ale ležely zcela mimo uvedenou trasu, kterou 
žena popisovala. A tak pro nás tento příběh 
zřejmě zůstane záhadou. 

Pila jako zlatý důl
Někdy i třikrát denně, téměř jak pravidelná 
linka městské hromadné dopravy, projíždí vo-
zidlo městské policie ve směru na Sušice, se 
zastávkou u areálu bývalé pily u vlakového 
nádraží. Z chátrajících budov se však neloupe 
perníček, nýbrž plechová střešní krytina, dráty 
ze zdí, či masivní dřevěné trámy a fošny ze 
zbytků bývalé podlahy. Občas dokonce dojde 
i na vysekávání zazděných železných nosní-
ků či trubek, místy naznačujících trasu vede-
ní vodovodního potrubí. A to vše bez vědomí 
majitele objektu. Jen málo již dnes připomíná 
dobu, kdy se denně v tomto podniku střídaly 
desítky zaměstnanců. Nekonečné nájezdy ne-
vítaných „pracantů“ mění den ode dne tvář 

města Moravská Třebová 
                               nabízí:

Pult centralizované ochrany

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie 
nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečova-

cím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. 

Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231,  
nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na 
PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH, 

• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je 
vybaven EZS nebo EPS připojeným na PCO - tento 
objekt se musí nacházet v katastru města Moravská 
Třebová,

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, 
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,

• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým 
výjezdem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle 
zjištěných skutečností,

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,

• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná 
kontaktní osoba,

• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,

• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,

• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovo-
lené,

• monitorování objektu pomocí městského kame-
rového systému (je-li v daném místě k dispozici),

• možnost otestování funkčnosti poplachových či-
del,

• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního aku-
mulátoru, spojení s PCO),

• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,

• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,

• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,

• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) 
formou SMS na mobil klienta,

• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich 
odbavení.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287 • PŘEDPRODEJ: v červenci a v srpnu bude předprodej vstupenek pouze 1 hodinu před začátkem 
představení! Rezervace přijímáme na telefonní čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
e-mail: kino@ksmt.cz  

Díra u Hanušovic (ČR)

pondělí 11. 8. v 19:00, cena 110 Kč, 98 min., 
mládeži přístupný od 15 let
Příběh vypráví o životě na vesnici, kde až příliš 
poklidné vody rozčeří „nečekaná událost“.
Režie: Miroslav Krobot, Hrají: T. Vilhelmová, 
I. Trojan, L. Krobotová a další.

Kouzlo měsíčního svitu (USA)

středa 13. 8. v 19:00, 2D, cena 110 Kč, 109 min., 
české titulky
Děj se odehrává ve 20 letech minulého století ve 
Francii. Mladý Angličan přijede odhalit podvod-
níky a do cesty se mu připlete tajemná kráska, do 
které se zamiluje - ovšem také podvodnice.
Hrají: E. Stone, C. Firth a další. Režie: Woody Allen

Tři bratři (ČR)

nová česká pohádka, sobota 16. 8. v 15:00 
a v 19:00, 2D, cena 130 Kč, 90 min.
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. Pohádka nabízí spoustu dobrodružství, 
překvapivých situací a laskavého humoru.
Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piš-
kula, J. Lábus, I. Chýlková, O. Kaiser, Z. Svě-
rák a další. Režie: Jan Svěrák

Zejtra napořád (ČR, SR)

nový český film, pondělí 18. 8. v 19:00, 2D, 
cena 100 Kč, 98 min., mládeži přístupný od 12 let
Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní 
svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak. 
Petr Kraus je jedním z toho miliónu.
Režie: Rudolf Havlík. Hrají: P. Batěk, V. Kere-
kes, F. Blažek a další. 

Tři bratři (ČR)

nová česká pohádka, středa 20. 8. v 17:00, 2D

22 JUMP STREET (USA)
středa 20. 8. v 19:00, 2D, cena 80 Kč, 112 min., 
mládeži přístupný od 12 let, české titulky
Poté co prošli nástrahami střední školy čekají na 
policejní důstojníky velké změny – jsou pověře-
ni prací v utajení na místní vysoké škole.
Režie: P. Lord, Ch. Miller. Hrají: J. Hill, Ch. Ta-
tum, P. Stomare a další

Kulturní centrum

Jiří Hurych – recitál
3. 8., 17:00, zámecké nádvoří, vstup volný
Písničkář s plně autorským programem „od pro-
testsongu“ až po baladu, dále kytarista a zpěvák 
skupiny DRAGON.

Na dvorečku ve městě – 
Mažoretky Střípky 
9. 8., 9:00, dvoreček na ulici Cihlářova, vstup 
volný
Střípky mají tři skupiny a všechny vystupují 
na různých akcích a nejen to, jezdí i na sou-
těže. V tomto školním roce si nejstarší slečny 
(Juniorky) přivezly 1 bronz, 2 zlaté medaile 
a skleněný pohádkový střevíček. Kadetky si 
vybojovaly 2 zlaté medaile a staly se Drači-
cí na rok 2014, mini děti nezůstaly v ničem 
pozadu - 1 bronz, 1 stříbro, 2 zlaté medaile. 

Mimo jiné si všechny skupiny přivezly upo-
mínkové poháry. Trenérkami skupin jsou: 
Kateřina, Andrea a Anet. Střípky pracují pod 
DDM v Moravské Třebové. 
Mažoretky Střípky zvou na sportovní setká-
ní s ukázkou tréninku jednotlivých kategorií 
s vystoupením. Proběhne ukázka účesů a ma-
lování na mažoretkách. Ke zhlédnutí bude 
i kronika mažoretek s fotografiemi, na podí-
vání bude ukázka kostýmů, které nás dopro-
vázely od začátku vzniku Střípků až po sou-
časnost. 

Večerní prohlídky zámku 
s divadelním představením
9. 8., začátky prohlídek 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00
Oživlé prohlídky zámku s divadelním předsta-
vení Intriky pana kardinála na motivy románu 
A. Dumase Tři mušketýři. Během prohlídek se 
tedy nebudeme věnovat zámeckým exponátům 
a historii, zato se však můžete pobavit tímto ne-
smrtelným příběhem v kulisách našeho zámku.

Noční prohlídky zámku
16. srpna, 21:30 a 22:30
Noční prohlídky zámeckých okruhů Středověká 
mučírna a Alchymistická laboratoř mistra Bona-
ciny.

Volné sdružení moravsko-
třebovských hudebníků
17. 8., 17:00, zámecké nádvoří, vstup volný
Lukáš Knoll – zpěv, kytara, Jindřich Kos – kyta-
ra, Robert Kelnar – housle, Jiří Křetínský – ca-
jón, Timea Tempírová – zpěv

Na dvorečku ve městě
23. 8., 10:00 – 12:00, dvoreček na ulici Cihlářo-
va, vstup volný
Akce ve spolupráci s Kulturními službami měs-
ta a Centrem volného času. 
Připravily jsme pro vás zábavná stanoviště, kte-
rými vás provede Mach a Šebestová. Krátké vy-
stoupení kroužku Karate a Thaiboxu bude jistě 
zajímavým zpestřením sobotního dopoledne. 
Nebudou chybět ani pohádkové písničky. Těší-
me se na vás.

Na dvorečku ve městě
23. 8., 14:00, park na Rybním náměstí, vstup 
volný
Agility klub pod DDM pro vás připravil ukázky 
zdolávání překážek. Jejich čtyřnozí kamarádi si 
umí poradit se slalomem, tunelem, kladinou a ji-
nými překážkami. Přijďte a přesvědčte se sami 
jak šikovní mohou být. 

Kinematograf bratří Čadíků
24.–27. 8., vždy od 21:00, náměstí TGM, vstup-
né dobrovolné
Příběh kmotra, Revival, Kandidát, Donšajni.

Kejkle a kratochvíle
30. 8., 14:00–24:00, náměstí TGM, vstup volný
Historický průvod, kejklíři, šermíři, rytířské tur-
naje... ale také skupiny Last Time, Rybičky 48 
a Kamil Střihavka se skupinou Leaders

Noční prohlídky 
30. 8., začátky prohlídek 21:30 a 22:30 
Prohlídky zámeckých okruhů Středověká mučír-
na a Poklady Moravské Třebové.
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Morgan Pirates Party
Dj Maty

2.8.

9.8.

16.8.

23.8.

Prázdniny s Amundsenem
Dj Tony

Retro Party
Dj Maty

Léto s Božkovem
Dj Pegas

30.8. Závěrečná prázdninová Party
Dj Pittrs

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

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

Městské muzeum
tel.: 461 311 203, e-mail: muzeum@ksmt.cz 
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

 
 

 
  
 

 

 

 

 
 
 
 

Noční prohlídky 
 

 

v sobotu 16. srpna od 21:30 hodin 
Středověká mučírna  

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny 
Začátky prohlídek ve 21:30 a 22:30 hodin 

 
 
 

v sobotu 30. srpna od 21:30 hodin 
Středověká mučírna  

Poklady Moravské Třebové  
Začátky prohlídek ve 21:30 a 22:30 hodin 

 

 
 

prohlídky si můžete dopředu objednat 

www.zamekmoravskatrebova.cz 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 
 

Oživlé večerní 
prohlídky 

 
 
 

Intriky pana kardinála 
Nesmrtelný příběh Tří mušketýrů v komnatách zámku 

 
 
 
 

v sobotu 9. srpna od 18 hodin 
Začátky prohlídek: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 

 
 

 
 

prohlídky si můžete dopředu objednat 
www.zamekmoravskatrebova.cz 

Výstavy v rámci 
Fotofestivalu  
Moravská Třebová 2014
Výstavy potrvají do 24. 8. 2014

Pavel Mára (výstavní sál v prvním patře)

Johana Pošová (výstavní sál v přízemí)

Ateliér Rudo Prekopa FAMU (dvorana)

Všechno má 
své místo
Retrospektivní výstava 
Vladimíra Čadílka
Slavnostní zahájení v pá-
tek 29. 8. v 17 hod. ve 
dvoraně muzea, výstava 
potrvá do 28. 9. 2014.
Obrázek vpravo: 
Domorodec, perokresba

uka hravou formou.
Přihlášky do 31. srpna 2014 na adrese: 
SČNP Svitavská 18 - muzeum I. poscho-
dí, nebo na email: bgz-mtrebova@seznam.
cz a jcvrkalova@atlas.cz.

Otevírá pro školní rok 
2014/2015 

Kurz folklórních tanců Hřebečska pro děti 
ve věku od 6 do 12 let.
Den a hodina konání schůzek a roční popla-
tek bude domluven dle počtu zájemců na 
první schůzce.  Zájemci se mohou nahlásit 
do 31. 8. 2014 na email: bgz-mtrebova@se-
znam.cz

Společnost česko-německého 
porozumění

Vás srdečně zve na výstavu 
Obrazy  Petra Špačka
Výstavu mladého malíře z Vysoké-
ho Mýta můžete zhlédnout v prostorách 
SČNP  - muzeum  I. poschodí
do konce srpna, otevírací doba: 
Út–Pá 9 - 12 a 14 - 16 hod.

Nabízí pro nový školní rok
Kurzy němčiny pro začátečníky, mírně 
pokročilé a pokročilé. Pod odborným vede-
ním lektorek Mgr. Barbory Vackové a Mgr. 
Jiřiny Cvrkalové
Školné: dospělí 3 000 Kč, studenti: 1 500 
Kč, předškolní věk a školáci: 400 Kč – vý-



strana 8 / srpen 2014 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Knihovna

Návštěva žáků 
z Vlaardingenu 
v ZŠ Palackého

Po téměř roční přípravě se již podruhé 
uskutečnila návštěva žáků ze základní 
školy „Klimop“z  partnerského města 
z Vlaardingenu v ZŠ Palackého. Byli to 
nejstarší žáci tamního 1. stupně ve věku 
10-11 roků, kteří na tři dny navštívili 
žáky 3. B naší školy. Setkali jsme se 
v Praze na tradičním místě – u sochy sv. 
Václava ve čtvrtek ráno 29. května. Po-
dařilo se to téměř přesně, i když obě tří-
dy k sobě směřovaly z opačného směru 
a poněkud velké vzdálenosti. Spolu s 21 
žáky přijeli jako doprovod téměř všichni 
učitelé zmíněné školy, bylo jich celkem 
14, a to díky tomu, že v Holandsku mají 
v této době státní svátky a ve škole jsou 
prázdniny. Po společné prohlídce his-
torických částí našeho hlavního města 
jsme vlak vyměnili za nový krásný 60 
místný autobus našich hostů a směřovali 
domů. Páteční program, který byl hlavní 
součástí celého projektu, se uskutečnil 
u nás ve škole. Jeho náplní bylo společ-
né zaměstnání ve třídě 3. B – prezentace, 
soutěže, taneční vystoupení pro ostatní 
žáky školy a sportovní aktivity – střel-
ba ze sportovních zbraní a horolezecká 
stěna. Ty byly připraveny ve spolupráci 
se střeleckým oddílem a DDM. V páteč-
ním programu byla také návštěva radni-
ce a veřejné večerní vystoupení v muzeu 
spolu s dalšími pozvanými hosty – lé-
tnovým souborem Lanškrounští pištci. 
Žáci obou partnerských škol vystoupili 
tentokrát s literárním programem zamě-
řeným na vzájemné čtení dvou příběhů 
„opačně“ v českém a holandském jazy-
ce s prezentací a dramatizací. Čeští žáci 
četli ilustrovaný příběh o Málomluvném 
Krysákovi, od Holanďanů jsme zhlédli 
dramatizaci naší české pověsti O Brun-
cvíkovi. Ti pak doplnili své vystoupení 
ještě o scénický tanec s hudbou. Naši 
žáci přidali vystoupení s flétnami spo-
lečně s Pištci a v závěru jsme si užívali 
špičkové ukázky jejich umění připravo-
vaného ke 30. výročí souboru. V sobotu 
30. května jsme zažili neméně krásný 
a zajímavý program umocněný navíc 
pěkným počasím. Dopoledne jsme na-
vštívili a prohlédli si město se zámkem, 
kde probíhala část programu Moravsko-
třebovské arkády. Následoval polodenní 
výlet do Moravského krasu s prohlíd-
kou Punkevní jeskyně a propasti Maco-
cha. Večerní program probíhal střídavě 
na zámku a v muzeu, kde hosté velmi 
ocenili program muzejní noci s prohlíd-
kou. Odjezd holandských hostů následo-
val v neděli brzy ráno. Za úspěch celé-
ho přátelského setkání patří poděkování 
všem, kteří k realizaci přispěli.
Za pořádající ZŠ Palackého Jaroslav Jarůšek

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Prázdniny pro rodinu
Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
po-čt: 9:00–17:00 hod.
so: zavřeno

Umíte odpočívat? – půjčovní výstava na téma 
aktivní zdraví
Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa… 
– půjčovní výstava cestopisů, turistických prů-
vodců a map
…pro Vaše báječné léto – nejčtenější romány, 
letní čtivo, čtenářská doporučení

30. 6.–30. 9. Olomoučtí
Výstava obrazů olomouckých výtvarníků. U pří-
ležitosti zahájení výstavy bude uspořádána ver-
nisáž 26. 6. v 15:00 hod. Přístupné v provozní 
době: po-čt: 9:00–17:00 hod. 

Knihovna dětem
1. 7.–30. 9. Pohádkové bytosti 
Výstava fotografií pohádkových bytostí z umě-
leckého kalendáře Celé Česko čte dětem 

1. 7.–30. 9. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá 
třída a Kdo čte, ten se nenudí, pořádaných kni-
hovnou ve školním roce 2013/2014
Hrajeme si spolu – na dětském oddělení budou 
k dispozici společenské hry (pexeso, puzzle, 
kris-kros, scrabble, sudoku, stolní fotbal, aj.) 

Knihovna vyhlásila vítěze tradičních soutěží
V závěru školního roku 2013–2014 se konalo  
předání cen za desátý ročník soutěže pro jednot-
livce Kdo čte, ten se nenudí a za šestnáctý roč-
ník soutěže pro třídní kolektivy Čte celá třída. 
Absolutními vítězi soutěže čtenářských kolektivů 
se stala třída 4. C z II. ZŠ Palackého pod vede-
ním paní učitelky Štěpařové. Kompletní výsledky 
jsme zveřejnili v minulém čísle zpravodaje, nyní 
přinášíme fotografii vítězné třídy. Jménem všech 
oceněných dětí děkujeme sponzorům, kteří nám 
pomohli výherce odměnit. Více fotografií a infor-
mací najdete na našem facebookovém profilu htt-
ps://www.facebook.com/knihovnamoravskatrebo-
va a na našich webových stránkách www.mkmt.cz 

TAKTIK v ZŠ Palackého
Seminář TAKTIK je název mezinárodního ma-
tematického semináře, kterého se již třetím ro-
kem účastní žáci naší školy Palackého. Letos se 
do řešení zapojilo 44 týmů, 1-3 členných, ce-
kem 57 žáků. Během celého školního roku byly 
řešitelům zadány čtyři série osmi zajímavých 
úloh, mezi nimiž bylo např. sudoku, IQ test 
a zajímavé slovní úlohy a hříčky. Poprvé a veli-
ce zodpovědně se zapojili i žáci 1. stupně a naše 

škola se tak stala druhou školou s největším po-
čtem řešitelů a celkově se umístila na prvním 
místě mezi 6 nejúspěšnějšími školami. Žáci 
byli odměněni diplomy, drobnými věcnými 
cenami a jako jeden velký tým obrovským po-
hárem. Poděkování patří také rodičům a všem, 
kteří děti podpořili, našli si čas a pomohli jim 
v rozvoji jejich matematického i logického my-
šlení a zodpovědnosti.             Alena Cápalová 

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v minulém školním roce už pošestnácté organizovala 
akci podporující čtenářské dovednosti třídních kolektivů. V soutěži Čte celá třída mezi všemi 
třebovskými školami tentokrát zvítězila 4. C ze II. ZŠ Palackého                               Foto: archív
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Příběhy z muzejního depozitáře XII.
Model věže farního kostela
V muzeu je uchováván model věže farního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Moravské 
Třebové. Zhotovil jej Ignaz Wister, c. k. vojenský 
stavitel, s pomocí moravskotřebovského klem-
pířského mistra Bruno Wirtha. Model je vysoký 
122 cm, zhotovený ze dřeva včetně makovice, 
kříž na vrcholku chybí. Ve věži je zavěšen jeden 
zvonek. Do muzea model věnoval někdy po prv-
ní světové válce klempířský mistr A. Huslik. 

Stavební vývoj farního kostela
Kostel je v Moravské Třebové zmiňován už 
v roce1270. V roce 1541 byl poškozen požárem 
a přestavěn renesančně, roku 1572 byl stavitel 
Prokeš Riemer pověřen dostavbou věže. Další 
velký požár, který vypukl 12. května 1726 v těsné 
blízkosti měšťanského pivovaru, zachvátil kromě 
pivovaru náměstí, dnešní ulice ČSA, Bránskou, 
Cihlářovu a Farní, poškodil část zámku a kníže-
cí pivovar a zničil i kostel Nanebevzetí P. Ma-
rie. Když se vzňala jeho věž, roztavily se zvony 
a propadající se hořící trosky prorazily klenbu 
kostela a rozšířily oheň na celou stavbu i okolní 
budovy děkanství, kaplanky a školy. Z kostela se 
podařilo zachránit obvodové zdivo polygonálně 
uzavřeného presbytáře s opěrnými pilíři a dvě 
patra věže. V následujících letech byl kostel zno-
vu vystavěn v barokním slohu podle projektu A. 

M. N. Beduzziho, který snad použil starší plány 
Domenica Martinelliho. Na sochařské výzdobě 
interiéru se podílely dvě skupiny předních uměl-
ců – představitelé olomouckého centra (Jan Jiří 
Schauberger, Jan Kammereit) a následovníci Ma-
tyáše Bernarda Brauna (zřejmě Severin Tischler, 
snad Jiří František Pacák a František Josef Seitl). 
Autorem freskové výmalby je Juda Tadeáš Sup-
per se synem Františkem, na 
tvorbě oltářních obrazů se ve-
dle J. T. Suppera podílel olo-
moucký Josef Ignác Sadler, 
autorem obrazu na hlavním 
oltáři je inspektor liechten-
steinské obrazárny ve Valti-
cích Josef Reinisch.
17. června 1844 vypukl požár 
přímo v měšťanském pivo-
varu a rychle se šířil. Zničil 
část náměstí a Bránské ulice, 
zasáhl i stavby na Kostelním 
náměstí, poškozena byla opět 
i kostelní věž. Byla pak jen 
provizorně zastřešena. Na 
nízkou jehlanovitou stříšku 
byl upevněn mohutný kříž, 
který měl údajně svou ponu-
rostí obyvatelům města při-
pomínat jejich hříchy, za něž 
jsou opakovaně trestáni niči-
vými požáry. 

Oprava věže roku 1903
K instalaci nové kopule se 
přistoupilo až na jaře roku 
1903. Tesařské práce byly zadány tesaři Bergo-
vi, klempířské Bruno Wirthovi, zednické Karlu 
Bartlovi mladšímu.
V polovině května bylo odstraňováno staré za-
střešení věže. Zájem obyvatelstva vyvolalo pře-
devším snímání kříže, který byl na špičku věže 
instalován po požáru v roce 1844.
26. června byla na lešení vztyčena „glajcha“ 
s rozměrnou černo-červeno-žlutou vlajkou. Ta 
byla dobře patrná také na fotografii věže před 
opláštěním (takže byla vidět celá konstrukce), 
která byla začátkem července vystavena ve výlo-
ze fotografa C. M. Rückera v tiskárně na náměstí. 
Z věže musela být vlajka po několika dnech od-
straněna. Ve vedení města byli totiž v té době li-
berálové, vyvěšování velkoněmecké vlajky samo 

1844–1903

do 1726

1903 po 1903

o sobě ale dokazuje, že již měli silnou opozici 
v německých nacionalistech, sdružených v „ob-
čanském spolku“. Ti také zvítězili v příštích ko-
munálních volbách v roce 1906.

V revolučním roce 1848 se mezi Němci v habs-
burské monarchii projevily dvě základní politic-
ké tendence. Na jedné straně tzv. velkoněmectví 

spočívající ve snaze o vytvo-
ření jednotného německého 
státu, kam měla být zahrnuta 
také veškerá rakouská území 
i s neněmeckými obyvateli. 
Na druhé straně bylo mezi 
rakouskými Němci silně za-
stoupeno také tzv. maloně-
mectví, které spočívalo ve 
snaze o zachování nezávislé 
monarchie jako státu, kde 
by z titulu kulturní, politické 
a hospodářské převahy zdej-
ších Němců mělo časem dojít 
k asimilaci veškerého slo-
vanského obyvatelstva. Aus-
troněmci se v pozdější době 
pohybovali víceméně mezi 
touhou po sjednocení s říš-
skými Němci a obavami ze 
ztráty výjimečného postavení, 
které jim poskytovala monar-
chie. 
U českých Němců bylo tra-
dičně dominantní velkoně-
mecké hnutí.
Černo-červeno-zlatá trikolóra, 

kterou v roce 1813 užíval dobrovolnický sbor 
Ludwiga Adolfa Wilhelma von Lützow, se nejprve 
stala symbolem německého boje proti Napoleono-
vi. Její barvy byly odvozeny z barev říšského zna-
ku – černého orla s červenou zbrojí ve zlatém poli. 
V roce 1848 ji frankfurtský sněm vyhlásil oficiální 
vlajkou německého spolku.

V neděli 12. července se měla konat církev-
ní slavnost u příležitosti vztyčení nového kříže, 
ale byla odložena na další neděli. Kříž zhotovil 
zámečnický mistr Ludwig Kleiß, věž byla ozdobe-
na vlajkami v říšských a zemských barvách a z vr-
cholku opět vlála černo-červeno-žlutá vlajka. Jak 
dlouho tam vydržela tentokrát, nevíme. Zároveň 
s kopulí dostal kostel i novou fasádu.              -jm-
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Jak se žáci naší školy stali vědátory? 
Jednoduše. To Alena Purketová a Eva Pallová, 
učitelky ZŠ Kostelní náměstí, vybraly 40 žáků, 
kteří se zajímají o přírodní vědy (dokazují to tím, 
že si vybrali volitelné předměty přírodovědného 
zaměření) a nabídly jim „výlet“ do Olomouce. 
Nečekala tu na ně ani nákupní centra ani památ-
ky, ale sedm hodin zkoumání, bádání, pozorová-
ní, řešení zajímavých úkolů. Dne 20. června to-
tiž Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci pořádala Veletrh vědy a výzkumu. 
Ukázat zábavným a netradičním způsobem vědu, 
výzkum a techniku se univerzitě skutečně poved-
lo. Kluci a holky si tak mohli vyzkoušet přípra-
vu bouchacích kuliček, ovládání robotů, získání 
bonbonu z laserového bludiště bez zásahu paprs-
kem a výrobu duhy z rajské šťávy. Z nedaleké 
Korunní pevnůstky, kde byla další část veletrhu, 

se mnozí vrátili pomalovaní svým jménem v čín-
štině, mnozí „vyzdobení“ umělým poraněním, 
které jim vytvořili maskéři, mnozí se zrnky zla-
ta, které se zde učili rýžovat. Bylo tu i něco pro 
sportovně založené – koloběžky, skákací boty (to 
je docela dřina – po 30 metrech toho měli někte-
ří dost) a lukostřelba. Na veletrhu nechyběla ani 
ochutnávka jídla – fair trade čokoláda, čaj nebo 
výborný salát. Ale když zájemcům pán ukázal 
z čeho je vyroben! Všichni byli spokojení, ani 
nevadilo, že se v pátek vrátili domů až navečer. 
Takže za rok jedou zase. Po skončení veletrhu 
přišlo ocenění (stavebnice Lego) pro Terezu Fa-
biánovou a Martina Šibora. Zapojili se do návr-
hu designu světlometu. Jejich návrh byl vybrán 
jako velmi zdařilý a oceněn. To nás velmi těší, že 
máme tak šikovné žáky.    Jaroslava Skácelíková

Žáci ZŠ Kostelní náměstí na výměnném pobytu v Lipsku

Sportovní dopoledne s AG – FIT v mateřinkách

V roce 2004 se naše škola stala partnerskou ško-
lou Mittelschule Portitz v Lipsku. Spolu jsme za 
nemalé podpory města Moravská Třebová realizo-
vali projekt výměnných pobytů žáků v rodinách. 
Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet zájem žáků 
o německý jazyk. Tato forma pobytu neobyčejně 
zdokonaluje a zkvalitňuje jazykové schopnosti 
dětí. Bydlení v místních poměrech pak umožňu-
je poznávat místní kulturu a národní zvyklosti ze 
zcela jiného úhlu pohledu i s jejími klady a zápory. 
Na krátkou dobu se tak žáci naší školy stali sou-
částí daného prostředí, ve kterém žili jako místní 
obyvatelé. Samotný pobyt se jen těžko shrnuje 
do několika řádek. Stejně jako každý jiný pobyt 
v zahraničí je plný nadšení i obav, nových přátel 
a obzorů, nečekaných možností, a především pak 
osobních zkušeností. V květnu několik vybraných 
jazykově zdatných dětí s pedagogickým doprovo-
dem vyrazilo směr Lipsko. Po náročné 8 hodinové 

V duchu hesla Dejte dětem, co milují – dějte jim 
pohyb se sportovní klub AG – FIT ve spoluprá-
ci s ředitelkami MŠ rozhodl uspořádat pro děti 
krásnou akci Sportovní dopoledne s AG – FIT. 
Akce se uskutečnila ve 2. polovině června té-
měř ve všech MŠ v Moravské Třebové, Suši-
cích i Boršově a přinesla dětem zpestření jejich 
dopoledního programu přímo na zahradách MŠ. 

cestě vlakem nás čekalo na nádraží v Lipsku vřelé 
přivítání od ředitelky Frau Rauschenbach a davu 
dychtivých a zvědavých rodičů. Děti byly předá-
ny do jednotlivých rodin a začal krásný, ale nároč-
ný týdenní pobyt. Děti vždy během dopoledních 
hodin absolvovaly společné vyučování se svými 
německými kamarády. Zúčastnily se tak hodin 
anglického jazyka, hudební výchovy, pracovního 
vyučování - vaření, zeměpisu… Velmi milé byly 
také první den seznamovací a interaktivní hry ve 
třech jazycích: němčině, angličtině a češtině. V od-
poledních hodinách nás čekal zajímavý a skvěle 
zorganizovaný zábavný program, který se mnohdy 
protáhl až do večera. Navštívili jsme Panometer - 
vizuální panorama uvnitř bývalého plynojemu, do-
provázené tématickou výstavou. Aktuální téma je 
Lipsko v roce 1813 v době napoleonských válek. 
Na lodičkách jsme se projeli po nádherných lip-
ských vodních kanálech a užili si piknik v místním 

Připravené pro ně byly motivované sportovní 
aktivity, kde si mohly děti vyzkoušet cvičení 
s hudbou, házení, skoky, běhy, prolézání, pře-
kážkové dráhy atd. Stoprocentní zapojení dětí 
a radost v jejich očích byly důkazem, že takové 
akce mají smysl. Všestranná sportovní příprava 
předškoláků je po cvičení rodičů s dětmi dalším 
stupínkem ke zdravému vývoji dětí. Děti zde 

rozlehlém parku. Prošli jsme pěšky historické cen-
trum Lipska a svezli se i nově otevřeným metrem. 
S obrovským nadšením se setkala návštěva lipské 
ZOO s její gigantickou tropickou halou Gondwa-
naland. Návštěvníci se zde ocitnou v pralese s více 
než 17 tisíci rostlinami a 300 zvířaty. Neméně 
úspěšnou atrakcí se stala návštěva zábavního par-
ku Belantis s množstvím houpaček, housenkových 
drah a centrifug. Žáci se během svého pobytu ak-
tivně podíleli na výuce, pracovali na společných 
projektech a zdokonalovali se v konverzaci v ci-
zím jazyce. Určitě to pro ně chvílemi nebylo jed-
noduché, bylo to určitě náročnější než sedět celý 
den ve škole, ale přesto to byl výjimečný týden, 
který se 15 dětem ze ZŠ Kostelní náměstí vryje 
nesmazatelně do paměti. Poděkování za tento nád-
herný týden patří také městu Moravská Třebová, 
jehož finanční podpora umožnila dostupnost vý-
měnného pobytu pro všechny žáky.    Pavel Klech

cvičí už samy bez rodičů a dostávají nejlepší zá-
klad pro další sporty. Proto věříme, že si k nám 
rodiče s dětmi cestu najdou. Více info na www.
ag-fit.cz. Děkujeme za aktivní přístup všem uči-
telkám a ředitelkám MŠ a těšíme se na další spo-
lupráci.     Za AG – FIT G. Daulová

Pobyt na Srnčím
V uplynulém školním roce jsme byli v květnu už 
potřetí na Srnčím a zase jsme se tam moc těšili. Vy-
razili jsme v pátek. Šli jsme pěšky, po cestě nám tro-
chu pršelo. Po příchodu jsme se ubytovali – druháci 
a třeťáci do chatek a prvňáci do budovy. Celý pobyt 
jsme hráli hry ve skupinkách, které se jmenovaly po 
lesních zvířatech (Jezevci, Veverky, Ježci, Sovy). 
Někteří třeťáci byli kapitáni družstev, jiní pomáhali. 
Ve skupinkách jsme plnili spoustu úkolů, za které 
jsme dostávali body. Na konci byla vyhlášena tři 
nejlepší družstva – Veverky, Ježci a Datlové. Celou 
dobu také probíhalo bodování chatek a pokojů, tak-
že jsme museli mít uklizeno. Moc se nám na Srnčím 
líbilo a mrzí nás, že příští rok už pro nás Srnčí není. 
Ale pojedeme na lyžák do Zdobnice. Chtěli bychom 
poděkovat celému kolektivu na Srnčím za to, jak se 
o nás starali. Skvěle nám uvařili, zatopili v chatkách 
a přichystali ohniště.    3. třída, ZŠ Kostelní náměstí
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XIV. ročník Cesty na severozápad 
V neděli 1. června opět odvážlivci všech věko-
vých kategorií vyrazili na kolech Cestou na se-
verozápad. Na již tradiční dvanáctikilometrové 
trase vedoucí po lesní silničce mezi Udánkami 
a Hřebečským hřebenem pro ně moravskotře-
bovští skauti připravili 16 traťových kontrol. 
Jejich náplň byla proti předchozímu roku z po-
loviny obměněna, takže se určitě nenudili ani 
pravidelní účastníci. Čekaly na ně úkoly prak-
tické, znalostní, akční i vyloženě recesní, jejichž 
společným mottem bylo putování divočinou po 
stopách dávných průkopníků a kolonistů. Úsilí 
pořadatelů podpořilo i příjemné „cyklistické“ 
počasí. I proto se letošních 70 účastníků může 
zdát málo, ale s ohledem na souběh s několika 
jinými akcemi ve městě je to nakonec docela 

pěkné číslo. Cesta už má svoje věrné, ale přibylo 
i hodně nových tváří a potěšila účast celých ro-
dinných týmů. Věkové spektrum účastníků saha-
lo od dvouletých dětí na sedátkách až po sedm-
apadesátiletého „dědečka“. Soudě podle ohlasů 
se letošní „cesta“ líbila, nejvíce samozřejmě 
akční kontroly, zejména „lov bizonů“ a střelba 
ze vzduchovky a luku. Na organizaci se podíle-
lo 34 pořadatelů, kterým patří velký dík, stejně 
jako městu Moravská Třebová za finanční pod-
poru, střeleckému klubu mládeže SBTS v Mo-
ravské Třebové za pomoc a samozřejmě všem 
účastníkům za to, že s námi i letos vyrazili na 
severozápad. Více informací a fotografie na ju-
nak.mtrebova.cz/cnsz.

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

23. 8. Na dvorečku ve městě
Akce ve spolupráci s Kulturními službami 
města MT a Centrem volného času. Od 10:00–
12:00 hodin, dvoreček v ulici Cihlářova. Při-
pravili jsme pro Vás zábavná stanoviště, kte-
rými Vás provede Mach a Šebestová. Krátké 
vystoupení kroužku Karate a Thaiboxu bude 
jistě zajímavým zpestřením sobotního dopole-
dne. Nebudou chybět ani pohádkové písničky. 
Těšíme se na Vás.

23. 8. Na dvorečku ve městě: Psí kusy
Agility klub při DDM pro Vás připravil ukáz-
ky zdolávání překážek. Jejich čtyřnozí kama-
rádi si umí poradit se slalomem, tunelem, kla-
dinou a jinými překážkami. Přijďte do parku 
na Rybním náměstí od 10:00 do 12:00 a pře-
svědčte se sami jak šikovní mohou být.

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 
2014/2015 je v příloze zpravodaje. Nabíd-
ka kroužků s datem prvních schůzek bude 
rozdána během prvního zářijového týdne 
dětem přímo ve školách.

Prázdninový pobyt pro děti, rodiče  
a prarodiče v Chorvatsku

Poslední školní den si děti převzaly vysvěd-
čení a už odpoledne stála naše táborová par-
ta plna očekávání na autobusovém nádraží. 
Netrpělivě jsme vyhlíželi autobus, který nás 
odveze vstříc prvním prázdninovým dobro-
družstvím. Do kempu v Chorvatském Živogo-
šče jsme dorazili v brzkých ranních hodinách. 
Pohled na krásně čisté moře a mohutné poho-
ří Biokovo nás doslova uchvátil. Naše stany 
byly umístěny v příjemném stínu vzrostlých 
borovic, k moři jsme to z našeho dočasného 
domova měli co by kamenem dohodil. Každý 
den po vydatné snídani nás čekalo dopoledne 
plné činností, do kterých se s vervou zapoji-
li i dospělí. Všichni přítomní si mohli vyro-
bit náramky, přívěšky, ručně malované tašky 
a spoustu dalších úžasných výrobků. Odpole-
dne jsme se koupali v moři a večer vyráželi 
na obhlídku okolí. Společně jsme podnikli vý-
let lodí do starobylé Podgory a poslední den 

i společnou večeři v místní restauraci. K dob-
ré pohodě celého pobytu přispělo nádherné 
počasí a opravdu skvělá parta malých i vel-
kých táborníků. Tak příští rok ahoj.

Jana Chadimová

Oblastní charita 
informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 8. v re-
fektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz 
seniorů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 
druhou středu v měsíci, tedy 13. 8. Odjezd ve 14:00 
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Pří-
padné dotazy rádi zodpovíme na tel: 739 002 744 
p. Bojanovský. Půjčovna zdravotních a kompen-
začních pomůcek je v provozu každý pracovní den 
od 7:00-15:30 hod. v ul. Svitavské 44, M. Třebová. 
Kontaktní osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498
Zprávy z OCHMT
Kejkle a kratochvíle - dne 30. 8. bude jako každo-
ročně na této akci stánek, kde si budete moci kou-
pit výrobky klientů našich služeb. Zároveň bude 
probíhat veřejná sbírka pro naše služby. Nechte se 
překvapit.
Velehrad 2014 - 4. a 5. července se naše kolegy-
ně účastnily ve spolupráci s ostatními charitami 
akce Dny lidí dobré vůle, která se konala na Vele-
hradě. Zde se prezentovaly charity a jejích služby. 
S prezentací byl spojen i prodej výrobků s terape-
utických a chráněných dílen, charit olomoucké ar-
cidiecéze. Naše spolupracovnice si připravily do-
plňkovou činnost „malování dětí na obličej“, která 
měla velký úspěch. 
Zeptej se mě - 29. 6. proběhla ve spolupráci s IZS 
akce určená pro děti všech věkových kategorií pod 
názvem Zeptej se mě aneb den s IZS. Letošní roč-
ník se nesl ve znamení soutěží a dovedností. Pro 
školáky a studenty byl připraven bohatý program. 
Opět jsme si mohli prohlédnout auta všech složek 
IZS a vyzkoušet různé součásti bezpečnostních 
opatření. U hasičů například protichemický oblek, 
který je gumový a neprodyšný a u policistů ze zá-
sahové jednotky součásti jejich výzbroje. Školáci 
si mohli díky BESIPu vyzkoušet opilé brýle a tře-
ba to některé alespoň odradí od osobní zkušenos-
ti s alkoholem. VZP nám změřila tělesné hodnoty. 
Díky účasti převážně mladých lidí byli spokojeni 
se zjištěnými hodnotami. Hasiči z Udánek před-
vedli ukázky ze soutěží v požárním sportu dětí, kde 
slaví úspěchy. Když si poté i zájemci z veřejnosti 
zkoušeli udržet proud vody, bylo jasné, že to není 
nic jednoduchého. Strážníci městské policie necha-
li zájemce vyzkoušet foukačku na odchyt nebez-
pečných zvířat. Děvčata z Bonanzy si připravily 
zábavné tvoření. DDM rozložilo své stanoviště za 
budovou muzea. I my jsme připravili pro zájemce 
možnost vyzkoušet si svoji zručnost a smysly. Cha-
rita pomáhá i při mimořádných událostech, které 
prezentoval koordinátor Marek Zamazal. Vyvrcho-
lením celé akce byla simulovaná dopravní nehoda. 
Akci se podařilo uskutečnit díky finanční podpoře 
z interního grantu Zdravého města Mor. Třebová. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce za 
účast. Doufáme, že se zapojíme i do dalšího roč-
níku.
Dobrovolnictví - naše charita stále hledá a přijímá 
nové dobrovolníky do svých programů a služeb. 
Jedná se o program Kamarád zaměřený na děti od 
šesti do dvanácti let a o program Lebeda v němž 
dobrovolníci věnují svůj čas osamoceným senio-
rům. Více se o nich dozvíte na našich webových 
stránkách. Pokud máte chuť a čas zapojit se do cha-
ritního díla, vaše ruce i srdce jsou vítány.
Další informace a kontakty najdete na našich in-
ternetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, 
facebooku či v zařízeních DS Domeček a STD Uli-
ta na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Krásné srpnové dny přeje tým pracovníků OCHMT

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

 Dům dětí a mládeže

Přemýšlíte, jak oslavit červencové či 
srpnové narozeniny svých dětí? Nedě-
lejte si starosti s namáhavou přípravou 
a dopřejte jim s naší pomocí originální 
oslavu, na kterou budou dlouho vzpo-
mínat.

Nabízíme Vám 

PRÁZDNINOVOU 
NAROZENINOVOU 

PÁRTY
• Možnost oslavit narozeniny v pro-

storách domu dětí a mládeže, na za-
hradě DDM

• Zajištění pedagogického dozoru 
a programu dle domluvy, který lze 
tematicky zaměřit – hry, tvoření, dis-
kotéka, sport…

• Akce určená výhradně dětem
• Oslavy vždy v pátek, možnost pře-

spání v DDM do druhého dne
• Občerstvení zajišťují rodiče oslaven-

ce, lze dohodnout i jinak
• Cena dle vybraného tématu, v přípa-

dě noclehu je cena vypočítána podle 
skutečných nákladů na provoz

Nutné termín domluvit předem z důvo-
dů letních táborů na DDM. Konkrétní 
informace Vám rádi zodpovíme na tel. 
čísle 461 316 786 v DDM
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Atleti sbírají osobní rekordy a individuální úspěchy

MČR ve střeleckém víceboji mládeže ze vzduchových zbraní SRNČÍ 2014

Koloběžky – kvalifikace na Mistrovství světa 2014 začala v Moravské Třebové!

V červnu byli atleti opravdu vidět. Absolvovali po-
slední jarní kolo v Ústí nad Orlicí, Jirka Nárovec se 
představil na Zlaté tretře v Ostravě a Akademickém 
MČR a měli jsme i zastoupení na mládežnickém 
MČR. Tak hezky od začátku. Na 3. kolo 2. ligy 
v Ústí nad Orlicí přijeli atleti za kovboje a indiány 
na stadion (je to tradiční rituál na uvolnění před zá-
vodem) a přivítaly je takřka ideální podmínky pro 
osobní rekordy. Teplota 25°C a vítr do zad na hra-
nici 2 m/s. Nejlépe se mezi ženami dařilo Marké-
tě Rodové, která byla třetí na 400m (64,42), čtvrtá 
na 400m př. (76,00) a nově i bodovala v trojskoku 
(9,79 m), kde měla občas souboj dráha vs. písek 
a obsadila pěkné 5. místo. Zdeňka Šunková si taky 
vedla výborně a na 400m př. si v čase 71,16 do-
běhla pro osobní rekord a druhé místo. Ve výšce 
brala druhé místo naše nejmladší závodnice Ivona 
Bambušková, také ve vyrovnaném osobním rekor-
du 158 cm. Eva Sekaninová se zlepšuje závod od 
závodu a na nejdelší trati dne 5 000m obsadila 3. 
místo za 20:42,26 min. Těsně pod stupínky na čtvr-
tém místě byla Zuzka Šatníková na 100m př. v čase 
16,21. Celkově ženy obsadili 6. místo se ziskem 
102 bodů (boduje vždy prvních deset závodníků 
systémem 11-9-8 až 1 bod). Mezi muži bylo k vi-
dění hned několik kvalitních výkonů. Jirka Náro-
vec jako první Třebovák pokořil hranici 11 sekund 
na stovce a vyhrál v čase 10,99. Na 200m obsadil 
druhé místo za 22,12 a společně ještě vyhráli o par-
ník s Žouželkou, Sekaninou a Havlíkem štafetu 
4x100m v čase 44,10, který je zároveň oddílovým 
rekordem. Na stovce byl v osobním rekordu na 3. 

O víkendu 7. a 8.6.2014 se do Moravské Třebové sjela 
střelecká mládež klubů BTS z celé ČR. Konal se zde 
již 16.ročník střeleckých závodů a počtvrté byla pořa-
datelem ZO sBTS Moravská Třebová. Záštitu převzali 
starosta města, hejtman Pardubického kraje a senátor 
Radko Martínek.
V sobotním odpoledni proběhl závod ve střelbě ze 
vzduchové pušky a v neděli dopoledne druhý závod 
ze vzduchové pistole. Závodů se zúčastnilo 26 tříčlen-
ných družstev ( celkem 78 dětí) ve čtyřech věkových 
kategoriích od 8 do 26-ti let.
Jelikož střelba probíhá venku, tak si letos všichni užili 
přímo letního počasí po oba dny. Posledním nejdůle-
žitějším úkolem bylo v tomto parnu vydržet vyhlášení 
výsledků a předání cen.
Úspěchem pro domácí střelecký klub je, že PUTOVNÍ 
POHÁR STAROSTY MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBO-
VÉ pro absolutního vítěze závodu zůstal opět doma 
a z rukou starosty ho převzala Andrea Havelková. 
Hodnocené výsledky klubu mládeže ZO sBTS 

Koloběžkové závody mají v Moravské Tře-
bové již svoji několikaletou tradici. Letošní 
květnové závody koloběžkářů tzv. Rollo ligy 
konané ve Starém Městě a v Moravské Třebo-
vé přinesly pořadatelům více radostí najednou. 
Závod ve Starém Městě byl pro většinu kolo-
běžkářů lákavý tím, že byl vyhlášen jako Mis-
trovství ČR v dlouhém závodě (jelo se 30km). 
Možná však ještě pro mnohé bylo důležitější, 
že se zde sbíraly body pro kvalifikaci na Mis-
trovství světa, které se letos po deseti letech 
opět koná v ČR. Celý závod navíc dostal na 
atraktivnosti umožněním startu ze vzletové 
a přistávací letištní dráhy Aeroklubu Morav-
ská Třebová. Byl to jedinečný zážitek startovat 

místě Jarda Žouželka v čase 11,20. Na překážky se 
vrátil po zranění Michael Havlík a bylo z toho dru-
hé místo na 110m př. (15,71) a třetí místo na 400m 
př. (57,71). Čtvrtkaři se také předvedli v nejlepším 
možném světle. Na 3. místě byl Luděk Strouhal 
(52,15) a čtvrtý Jiří Janků (52,51). Půlkař Jarda 
Matuška bral čtvrté místo za 2:00,69. Celkově muži 
obsadili 4. místo se ziskem 133 bodů. Na největším 
mezinárodním meetingu Zlatá tretra Ostrava byl le-
tos k vidění i třebovský dres. Jirka Nárovec běžel 
v předprogramu tohoto závodu 400m a obsadil ča-
sem 49,23 osmé místo. Pro Jirku to byl určitě jeden 
z nejlepších atletických zážitků. Jirka toho ještě le-
tos neměl dost a týden po třetím kole běžel na Aka-
demickém MČR v Liberci, kde vyhrál 400m v čase 
49,02. Na konci června se konalo v Třinci Mistrov-

M. Třebová:
Puška kat. A jednotlivci: 1. místo Michaela Přidalová 
2. místo Veronika Knápková, 3. místo Kristýna Škra-
balová
kat. B jednotlivci: 1. místo Andrea Havelková, 2. mís-
to František Přidal
kat. C jednotlivci: 3. místo Martin Lipavský
Puška kat. A družstva: 1. místo Přidalová, Škrabalová, 
Knápková, 2. místo Kostíková, Pavelka Vít, Pavelka 
Václav
kat. B družstva: 1. místo Přidal, Neumann, Havelková
kat. D družstva: 2. místo Kyrcz, Jičínský, Zemach
Pistole kat. A jednotlivci: 1. místo Miroslav Klíč, 
2. místo Michaela Přidalová 
kat. C jednotlivci: 1.místo Alena Rádlová
kat. D jednotlivci: 1. místo Matěj Piňos 2. místo Lu-
káš Kadlec 
Pistole kat. A družstva: 1.místo Přidalová, Škrabalo-
vá, Knápková 3.místo Klíč, Rys, Hájek
kat. B družstva: 3. místo Přidal, Neumann, Havelková

z nově položené asfaltové dráhy, v dějinách ko-
loběžkového sportu událost doposud nevídaná!
Hasiči ze Starého Města propůjčili pořadate-
lům prostory požární zbrojnice pro prezentaci 
závodníků a obětavě zajistili závodníkům bez-
pečný průjezd na méně přehledných místech 
trasy závodu. Zpřístupněním svého areálu při-
spěly vodárny VHOS a.s. k pestřejšímu profilu 
trati. 
Pořadatel by si nevěděl rady bez časomíry, kte-
rou bezchybně zajišťovali Tomáš Chládek a He-
lena Šenkýřová. Celý závod byl pak podpořen 
předáním cen nejlepším koloběžkářům starostou 
Moravské Třebové JUDr. Milošem Izákem.  Po-
řadatel tímto všem, kteří se nějakým způsobem 

ství republiky mládeže. Naše barvy hájila dorosten-
ka Ivča Bambušková, která při své premiéře obsa-
dila výkonem 157 cm fantastické 13. místo. Nutno 
podotknout, že v rozskakování skočila i laťku 165 
cm, takže se máme ještě na co těšit. Na nejkratším 
sprintu juniorů se představil Jarda Žouželka. V sil-
ném protivětru doběhl v rozběhu na 3. místě v čase 
11,72 a do finále se bohužel nepodíval. Prázdniny 
rozhodně nebudou pro AK odpočinkové. Tým čeká 
soustředění v Litomyšli. Kvalifikace na MČR do-
spělých, kde budou reprezentovat město ve štafe-
tách 4x100m a 4x400m. Třeba se povede i nějaký 
individuální start, uvidíme. Pokud chcete vědět víc, 
koukněte na nás na webu www.akmtrebova.cz nebo 
na facebooku ve skupině AK Moravská Třebová.

 Za AK MT Michael Havlík

kat. C družstva: 1. místo Rádlová, Lipavský, Kalá-
bová
kat. D družstva: 1. místo Piňos, Fedrselová, Žák
Jak je vidět základna sportovní střelecké mládeže 
je u nás co se týká počtu, výkonnosti i věkového 
zastoupení stále na vysoké úrovni. Velmi uspoko-
jivý je i fakt, že děti jsou u nás od malička a drží 
se v klubu až  do dospělosti. Všem i těm, kteří se 
neumístili na hodnocených pozicích, děkuji za 
skvělou atmosféru závodu a za vynikající sportov-
ní výkony. 
 Dnes je již samozřejmostí, že sportovní událost to-
hoto rozsahu není možné uskutečnit bez sponzorské 
a materiální podpory od:  Město Moravská Třebová, 
Pardubický kraj, DDM, DGF, ROLTECHNIK, Prá-
delna STERA CORAMEXPORT , Stavební vodohos-
podářská, OR CZ, KOWEB, GUNNER.
Samozřejmě děkuji všem organizátorům a rozhodčím 
z klubů sBTS M.Třebová, Alfa Svitavy a Střelci Kře-
nov.                   Tajemník soutěže Tomáš Přidal

podíleli na zdárném průběhu závodu, velmi dě-
kuje a doufá, že příští rok bude úspěšná tradice 
a spolupráce pokračovat. 
Pořadatelům v čele s Pavlem Legátem se koloběž-
kové závody v Moravské Třebové opravdu vyda-
řily a to nejen organizačně, ale také úspěšným spl-
něním přísných kritérií, které stanovil Český svaz 
koloběhu pro kvalifikaci na letošní Mistrovství 
světa konaného na konci prázdnin v Plzni. Kdo 
chce o MS vědět více, nechť sleduje stránky www.
ceskykolobeh.cz/wc2014.                         Pavel Legát
P.S. Dodejme, že oba scooteři-rodáci z regio-
nu - Pavel Legát (Staré Město) i Alois Onderka 
(Třebařov) se na Mistrovství světa kvalifikova-
li!       (mt)

První polovina roku v agility klubu 
Hned na začátku závodní sezóny jsme zazname-
nali první letošní závodní úspěch. Míša Sýkorová 
s Dantem si vyběhali postup do elitní výkonnostní 
třídy A3, a tak budou jako první z klubu soupeřit na 
závodech s těmi nejlepšími. V květnu se pokusila 
Míša Cápalová s fenkou Fatimou o kvalifikaci na 
European Open Junior, které se letos koná v Itálii. 
Kvalifikace jim nakonec nevyšla, ale hned 4 pátá 
místa na kvalifikačních závodech v konkurenci nej-
lepších mladých agiliťáků z celé republiky je ur-
čitě velký úspěch! V uplynulých měsících se naši 
členové účastnili kromě závodů také několika akcí 
pro veřejnost. V měsíci květnu se náš klub ukázal 
veřejnosti ve Svitavách na Dni rododendronů. Tato 

akce je pořádána ve svitavském parku a její výtěžek 
je věnován záchranné stanici Zelené Vendolí, náš 
klub tuto akci podpořil svojí ukázkou výcviku již 
potřetí. Dále jste nás mohli vidět při vystoupení na 
Dětském dni v Sušicích a také na akci Vítání prázd-
nin v Rychnově na Moravě. 23. 8. můžete zhlédnout 
naši ukázku na akci města s názvem Na dvorečku ve 
městě. V druhé polovině roku, konkrétně 13. září, 
budeme pořádat také svoji akci 2. ročník neoficiál-
ních závodů agility s názvem Moravskotřebovský 
Agility Cup. Tímto chceme poděkovat městu Mo-
ravská Třebová za příspěvek, který nám na tuto akci 
věnovali a pozvat Vás, veřejnost. Přijďte se podívat 
a užít si příjemný den.                 Michaela Sýkorová
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Czech Cycling Tour v Moravské Třebové 

MIRVA Cup plně uspokojil vyznavače cyklistiky

Atletika ve své další fázi

Právě na počest dvou slavných rodáků, cyklistů Ro-
mana Kreuzigera a Leo Königa, zavítala úvodní tý-
mová časovka závodu právě do Moravské Třebové. 
Symbolický byl i fakt, že vítěz tohoto největšího 
závodu na území ČR z let 2010 a 2014 Leo König 
úspěšně zápolí ve Francii, jak vzpomněl i ředitel 
J. Svorada při slavnostním vyhlašování. Na startu 
6. ročníku prestižního závodu se seřadilo 22 celků 
(5-7 členných, celkem 154 závodníků), v pelotonu 
byli mj. medailisté z olympijských her, mistrov-
ství světa či úspěšní jezdci a vítězové etap na Tour 

Sedmdesátka cyklistů hromadně vystartovala na 
silniční závod jednotlivců MIRVA Cup 2014, který 
byl v pořadí už pátým dílem pestrého seriálu Cyk-
loman. Proti dřívějším ročníkům byl kratší (30-90 
km) a znovu se jel na zcela jiné trati. Start byl v Mo-
ravské Třebové odkud se dojelo do Křenova a ná-
sledovaly tři okruhy na Přední Arnoštov, Jevíčko, 
přes Březinu zpět do Křenova. Po třetím kole byl 
při dojezdu do kopce cíl. Jednotlivé kategorie moh-
ly zvolit odlišnou délku, tu nejdelší absolvovalo 17 
statečných (další nestihli časový limit). Sestava fa-
voritů v závodním poli byla jasná, tvořili ji tento-
kráte zdatní silničáři, nechyběli však ani cyklističtí 
univerzálové, kteří od začátku nasadili ostré tempo 
(průměr přes 38 km/h). To odpovídalo jejich tréno-
vanosti a ambicím, nešlo jen o vítězství, ale také 
o sportovní prestiž. Už v prvním kole se nepodařilo 
zachytit odvážný únik dvojice Kudrna-Groulík, za 
nimiž se záhy vydala na stíhačku osmička jezdců, 
aby oba uprchlíky sjela. Podle informací ve skupině 
pronásledovatelů panovala skvělá nálada. Nejvíce 
se činili členové pořádajícího SCS Mirva Svitavy, 

Druhým kolem v Pardubicích pokračovala 
2. liga za účasti třebovských atletů a atletek. 
Atleti přijeli v oslabené sestavě hlavně kvůli 
zdravotním důvodům (chyběli Havlík, Sekanina, 
Šoustek, Schramm). V takto oslabené sestavě 
chlapi obsadili těsně 5. místo jen o 7 bodů za 
čtvrtým Jičínem. Individuálně se nejvíce dařilo 
objevu letošní sezóny Jirkovi Nárovcovi, který 
byl 3x druhý na 100m (11,17), 400m (49,00) 
a 400m přek. (56,21). Na 100 a 400 metrů 
vytvořil zároveň oddílový rekord. Další pódiové 
individuální umístění zaznamenal už jenom 
Jaroslav Žouželka, který byl na 100m třetí 
v čase 11,40. Těsně pod podiem na 4. místě 
se umístil Jaroslav Matuška v běhu na 800m 
v čase 2:00,41, který je zároveň jeho osobním 
rekordem. Závěrem se kluci blýskli ve štafe-
tě 4x400m, kdy ve složení Nárovec, Janků, 
Matuška, Hlaváč obsadili ve struhujícím fini-
ši domácí Pardubice. Kluci jsou v lize štafeto-
vými mistry, jak na 4x100m, tak na 4x400m. 

de France, Giro d ́Italia i Vueltě. Pět celků bylo 
českých: tři klubové - Bauknecht-Author, Etixx 
a SKC Tufo Prostějov - a dva reprezentační výběry. 
Jeden pod vedením Tomáše Konečného a Františka 
Raboně. Trať 21,7 km dlouhou v městských a pří-
městských podmínkách (z náměstí směr Křenov 
a zpět) zvládli cyklisté za necelou půlhodinu. Nej-
lepší byl nizozemský tým Metec-THC v čase 25:14 
před ruskými nadějemi ze stáje Itera Kaťuša. Třetí 
skončili opět Nizozemci (De Rijke). Čas nejlepšího 
českého celku Bauknecht-Author stačil na 5. mís-
to. Rozdílové barevné trikoty za velkého aplausu 
přihlížejících na moravskotřebovském náměstí zís-
kal lídr vítěze Brian van Goethem. Druhý byl Dán 
Martin Mortensen, který se po dalších etapách stal 
celkovým vítězem. Nejlepším Čechem byl vyhlá-
šen David Dvorský, nejaktivnějším závodníkem 
Tomáš Bucháček (oba Bauknecht-Author). Byla 
to skvělá podívaná pro tu tisícovku fandů na ná-
městí či podél trati. „Nemusel jsem nikam na hři-
ště, stačilo jít do města a naskytla se mi atraktivní 
lahůdková dvouhodinovka se spoustou zážitků,“ 
poznamenal jeden z diváků. „Konečně se na větši-
nou pustém náměstí odbývalo něco jiného. Jen více 
podobných akcí!“ doplnil jeho kolega.            (mt)

podporovaní domácími závodníky. Jejich snaha na-
konec neutralizovala nebezpečí ze strany „přespol-
ních“, takže velké drama se uskutečnilo v podobě 
cílového finiše celého balíku, v němž v přímé kon-
frontaci rozhodovaly sekundové rozdíly o pořadí 
jednotlivců. Sedm prvních dojelo v rozmezí sedmi 
sekund, osmý ztratil na vítěze 20 sekund. Piedestal 
si přesto přivlastnili „hosté“. Moravskotřebovským 
patřila místa na rozhraní první a druhé desítky. 
„Prudká stoupání na Přední Arnoštov a nebezpeč-
né sjezdy na Jevíčko byly klíčovými místy kde se 
přece jen něco dělo,“ prozradil moravskotřebovský 
cyklistický fenomén D. Orálek, hájící v současnos-
ti barvy pořadatelského cyklooddílu Mirva. Závod 
nikoho nezklamal, naopak ohlasy ocenily úroveň 
pořadatelů a spokojenost nováčků, kteří slíbili opa-
kovanou účast za rok. Atmosféra celého odpoledne 
byla jako vždy vynikající. Třiatřicet statečných bylo 
na startu dalšího doprovodného závodu Cyklomá-
nek, kteří měřili síly ve 4 věkových kategoriích na 
vzdálenostech 0,5-4,5 km. Seznam nejlepších na-
jdete na www.cykloman.cz.      (mt)

Naposledy prohráli před rokem právě v Par-
dubicích. Ženy obsadily 6. místo stejně jako 
v prvním kole. Individuálně se nejvíce dařilo 
Markétě Rodové, která dokázala obhájit pódiové 
umístění z Ústí nad Orlicí a doběhla si pro 3. 
místo v čase 63,76. Ve výšce zazářila mladičká 
Ivona Bambušková, věkem ještě dorostenka, 
která dokázala vybojovat také 3. místo výkonem 
158 cm. Na čtvrtém místě byly naše překážkářky 
– Zuzana Šatníková na 100m přek. (16,41) 
a Zdenka Šunková na 400m přek. (73,23). Ve 
štafetách se mají holky od kluků ještě hodně co 
učit. I přesto doběhly na krásném 3. místě v čase 
4:38,28. Týden po druhém kole se konaly Kraj-
ské přebory Pardubického a Královéhradeckého 
kraje v Hradci Králové. Na „bedně“ byli jen naši 
nejlepší bodující závodníci. Svojí formu potvrdil 
Jirka Nárovec, který dokázal získat titul přebor-
níka v běhu na 400m v čase 49,63. V ženách si 
doběhla pro druhé místo na hladké čtvrtce Zden-
ka Šunková.               Za AK MT Michael Havlík

Fotbalové 
prázdniny 2014

Tradiční sportovní akce navázala čtrnáctým roč-
níkem. Týden sportu všeho druhu, výletů a zážit-
ků, nejen těch sportovních, přilákal letos na deva-
desát dětí ve věku od pěti do patnácti let. 
Druhý červencový týden bylo možné v ulicích 
Moravské Třebové zaregistrovat zvýšený výskyt 
skupinek dětí s nápisem SKP Slovan na zádech. 
Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá: „Proto-
že jsou Fotbalové prázdniny 2014!“ Od pondělí 
do pátku se deset obětavých vedoucích, v čele 
s organizátorem akce Martinem Komoněm, na 
plný úvazek věnovalo účastníkům každoroční-
ho prázdninového kempu. Ten sice má ve svém 
názvu slovo fotbal, ale jeho náplní jsou všechny 
možné sportovní i nesportovní aktivity. Účastní-
ků letos opravdu nebylo pomálu. Základní tábor 
kempu, fotbalový stadion, obsadilo celkem 95 
dětí. Chlapci a dívky byli rozděleni do několika 
skupin podle věku a každé ráno od osmi hodin 
vyráželi za jednotlivými aktivitami rozesetými 
po Moravské Třebové a jejím okolí. Různé věko-
vé kategorie dětí mají svá vlastní specifika, proto 
byla obsahová náplň pro každou skupinu trochu 
jiná, se snahou co nejvíce přizpůsobit program 
dětem na míru. Rodiče si děti každý večer v šest 
hodin odvezli zpět do svých domovů, proved-
li zběžnou kontrolu stavu, aby další ráno moh-
lo začít vše nanovo. Aktivity během týdne byly 
jako každoročně různorodé. Od sportovních her 
venku na hřišti, na kurtech či uvnitř hokejové-
ho stadionu - fotbal, florbal, tenis, stolní tenis, 
squash, softbal, frisbee, po sporty spíše netra-
diční jako spinning, trampolínky, golf, minigolf 
nebo střelba z laserových pušek. Jedno celé do-
poledne bylo vyhrazeno atletickým disciplínám 
na hřišti ZŠ Palackého, jindy se lezlo o diplomy 
na horolezecké stěně, nebo plavalo v aquaparku. 
A nezůstalo jen u aktivit sportovních, vždyť cí-
lem Fotbalových prázdnin nikdy nebyly vrcholo-
vé sportovní výkony, ale hlavně zážitky a nejen 
ty sportovní - beseda s travními lyžaři, prohlídka 
zámecké mučírny nebo leteckého areálu ve Sta-
rém Městě. Na jeden celý den se cestovalo do 
Brna, kde byla v plánu návštěva zábavného parku 
Bongo, poté přesun do obchodního centra Olym-
pia a zhlédnutí filmu v kinosále, vyhrazeném jen 
pro nás. Veškeré týdenní snažení zakončila lekce 
sebeobrany a bojových sportů, v zájmu zachová-
ní zdraví všech vedoucích zařazena až poslední 
den. Všechny děti si s nástrahami celého týdne 
poradily bez větších problémů. Organizátory vel-
mi těší, že o takovou formu náplně volného času, 
jakou nabízejí Fotbalové prázdniny, je mezi dět-
mi a jejich rodiči velký zájem. Dokladem toho je 
nejen velký počet přihlášených chlapců a děvčat, 
ale také to, že řady účastníků Fotbalových prázd-
nin netvoří jen děti z Moravské Třebové, nýbrž 
i ze Svitav, Lanškrouna, Kunčiny atd. Původně 
lokální akce je v současnosti vyhledávána zájem-
ci z celého regionu. 
Závěrečné poděkovaní si zasluhují zejména ve-
doucí, kteří dětem věnovali týden svého času. 
Dále také správci všech sportovišť, které jsme 
během kempu navštěvovali, sponzoři, vedení 
města Moravská Třebová a všichni ostatní, co 
se na Fotbalových prázdninách podíleli. Dou-
fejme, že tak jako letos i příští ročník bude 
možné od některého z účastníků zaslechnout: 
„Pane trenére, mně se z programu líbilo 
všechno.“    Tomáš Komoň

Třebovskými ulicemi jeli nejlepší závodníci nejen 
z České republiky        Foto: František Matoušek



strana 15 / srpen 2014Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁSport

Program činnosti Klubu 
českých turistů

6. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně od-
boru KČT od 19 hod. Upřesnění organizačních 
záležitostí zájezdu na Podzvičinsko a příprava 
programu na září 2014
9. 8. Cykloturistický výlet Cyklobusem do Or-
lických hor. Odjezd zájemců v 5:30 hod. od au-
tobusového nádraží, směr Lanškroun, odtud pře-
sun cyklobusem na Šerlich, Masarykova chata. 
Návrat okolo 18 hod. Délka trasy cca 25 + 85 
km. Zajišťuje H. Kopřivová
20.–24. 8. Cykloturistické putování Pozdvičin-
skem v okolí Dvora Králové nad Labem. Or-
ganizační zabezpečení a podrobnosti přepravy 
účastníků budou projednány na schůzce 6. srp-
na. Zajišťuje D. Mikulková
V případě příznivého počasí budou každou nedě-
li uskutečňovány vyjížďky do okolí. Pravidelný 
sraz zájemců v 13 hod. u autobusového nádraží. 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo inter-
netových stránkách odboru: www.kctmt.web-
node.cz. KČT TJ Slovan M. Třebová přeje ne-
zapomenutelné prožití prázdnin při poznávání 
turistických zajímavostí v Česku i v zahraničí.

SK AG – FIT ukončil svoji 1. sezónu

Fotbaloví žáci na mezinárodní poli
Vlaardingenský turnaj
Nejprve se mladí fotbalisté účastnili výměn-
ného zájezdu do partnerského nizozemského 
Vlaardingenu (7.-8. června). Mladí sportovci tak 
dostali vítanou příležitost zhlédnout kus světa 
a změřit své sportovní schopnosti s řadou týmů 
z Nizozemí, Německa, Belgie a Anglie. V ka-
tegorii starších žáků v konkurenci dalších šesti 
týmů skončili na 5. místě. Mladším žákům se 
vedlo poněkud příznivěji, obsadili v silné me-
zinárodní konkurenci (7 týmů) 4. místo. Přesto, 
jak potvrdily ohlasy mladých sportovců, na zá-

žitky jistě budou dlouho vzpomínat, a to více než 
na samotné výsledky.
STARS Cup 2014
Tradiční mezinárodní fotbalový turnaj žáků 
O Pohár starosty města Moravské Třebové 
změnil svou tvář. Tentokráte nepřijeli zástup-
ci tradičních partnerských měst (Vlaardingen, 
Stauffenberg). Zahraniční konkurenci nového 
prestižního turnaje STARS Cup (U 13) tvořili 
jen mladí fotbalisté partnerského města z Ban-
ské Štiavnice, zato přijelo dalších 10 týmů 
z Čech a Moravy (Lanškroun, Ivančice, Žide-

nice, Svratka Brno, Bystřice n. P., Kuřim, Starý 
Lískovec, Bílovice n. S., Čechovice + děvčata 
Slovácko U. Hradiště). Domácím fotbalistům se 
ani tentokráte až tolik nedařilo - po sérii zbyteč-
ných porážek skončili v bojích o umístění a ob-
sadili až 10. místo. Následně po dvoudenním 
turnaji v našem městě se nastěhoval na dva dny 
turnaj fotbalistů pod Cimburk, kde se uskutečnil 
7. ročník Městečko Trnávka Cup (U 11). Týmů 
se sjelo osmnáct. Třebovští zapojili hned týmy 
dva. Bílí (2003) skončili devátí, modří (2004) 
mezi 18 týmy na místě šestnáctém.               (mt)

Srpnová sportovní 
pozvánka

Fotbal
16. 8. 17:00 A muži - Moravany
30. 8. 17:00 A muži - Třemošnice
Cyklistika
Cykloman Focus 2014 pokračuje dalšími 
dvěma atraktivními závody
Paperman 9. 8. v 15:00 Aquapark
triatlonový sprint na tratích 200 m plavání, 20 
km na kole a 3 km běh. Od 13 hod. dětský 
Cyklománek. Pořadatel: Petr Štěpař, tel. 603 
512 714
Powerman Kunčina - 7. závod seriálu Cyk-
loman
závod skládající se z crosscountry závo-
du na horských kolech a terénního běhu. 
Pořadí disciplín: horské kolo (14 km) - te-
rénní běh (3 km) - horské kolo (14 km) 
23. 8. v 13:30 hod. areál hřiště Kunčina. Od 
12 hodin závod Cyklománek
Hokej
25. 8. začínají přípravné ledové kempy všech 
věkových kategorií na novou sezónu
Atletika
18. 8. týdenní příprava týmu OVOV na re-
publikové finále              (mt)

Krásně naplněnou tělocvičnu mohli zažít členové 
a příznivci sportovního klubu AG – FIT na závě-
rečném rozlučkovém tréninku, který se uskutečnil 
17. 6. v ZŠ Kostelní náměstí. Sešli se tu předškoláci 
ze sportovní přípravky i starší dívky z oddílu 
sportovního aerobiku, aby se rozloučili s přípravou 
v končícím školním roce. Poslední trénink se nesl 
v duchu soutěží, vystoupení a prezentace toho, co 
se za celý rok naučili. Před početným publikem 
se děti předvedly v různých soutěžích, kde mohly 
ukázat svoji sílu, koordinaci, kondiční připravenost 

i aerobikové dovednosti. Závěr patřil krásné a do-
cela náročné aerobikové choreografii, za kterou děti 
sklidily zasloužený potlesk. Cenu si určitě zasloužil 
každý za celoroční snahu a ne vždy lehké překoná-
vání překážek či nezdarů. V příštím roce se můžete 
těšit na pokračování sportovní přípravy předškolá-
ků, tréninků sportovního aerobiku na rekreační i zá-
vodní úrovni a na další novinky, kterými rozšiřuje-
me ponuku našeho klubu – sportovní gymnastiku 
a skoky na velké trampolíně. Tak krásné prázdniny 
a v září opět na shledanou!   Za AG- FIT G. Daulová

Třebovští atleti překročili svůj stín 
Ve 3.kole II.ligy (Ústí n/O) byli o poslední červ-
novém víkendu atleti maximálně úspěšní. Dosáhli 
o polovinu bodů více než v kole druhém, přičemž 
dominovali zejm. v bězích. Prakticky už nyní ob-
hájili druholigovou příslušnost, byť patrně svůj 
cíl - přeskočit Ústí n.O - se jim v posledním kole 
(Svitavy, srpen) nezdaří). Ale i tak je jejich počí-
nání úspěšné.
Nejlépe si vedli moravskotřebovští muži, kteří brali 
čtvrté místo při slušném zisku 133 bodů. Doslova 
přitom zářili na běžecké dráze, kde mimo jiné Jiří 
Nárovec vyhrál vždy prestižní měření sil na hlad-
ké stovce a nejrychlejší byla i třebovská sprinterská 
štafeta. Spokojenost mohla zavládnout v táboře at-
letek z Moravské Třebové, které se dostaly přes sto 
bodů a to je signál dobrých výkonů družstva.
2. liga mužů skupina C – 3. kolo v Ústí nad Or-
licí: 1. Hvězda SKP Pardubice B 6 hlavních bodů 
(267 pomocných bodů), 2. AC Čáslav 5 (184,5), 
3. Jiskra Ústí nad Orlicí 4 (182), 4. AK Moravská 
Třebová 3 (133), 5. AC Jičín 2 (112), 6. TJ Svitavy 
1 (83,5).
Pořadí po 3. kole: 1. Hvězda SKP Pardubice B 
(18), 2. AC Čáslav (15), 3. Jiskra Ústí nad Orlicí 
(12), 4. AK Moravská Třebová (8), 5. AC Jičín 
(6), 6. TJ Svitavy (4).
Bodované výkony atletů Moravské Třebové:
Body závodníci
Nárovec (20), Havlík (17), Žouželka (13), Strouhal 
(12), Matuška (12). Janků (9), Sekanina (9), Nečas 
(7), Částka (6), Vacek (5), Plocr (2), Hlaváč (1)
100 metrů: 1. Nárovec 10,99, 3. Žouželka 11,20, 
10. Strouhal 11,77. 
200 metrů: 2. Nárovec 22,12, 6. Žouželka 23,08, 
8. Strouhal 23,47, 9. Janků 23,78. 
400 metrů: 3. Strouhal 52,15, 4. Janků 52,51. 
800 metrů: 4. Matuška 2:00,69, 10. Hlaváč 2:08,72. 
1500 metrů: 9. Matuška 4:23,65. 
110 metrů př.: 2. Havlík 15,71, 5. Částka 17,96, 
7. Sekanina 18,63, 10. Plocr 20,16. 
400 metrů př.: 3. Havlík 57,71, 6. Sekanina 59,19, 
8. Matuška 61,25. 

4×100 metrů: 1. Sekanina, Žouželka, Havlík, Náro-
vec 44,10, 2. Částka, Janků, Nečas, Strouhal 46,65, 
8. Hlaváč, Vacek, Matuška, Plocr 48,84.
Výška: 4. Vacek 170. Trojskok: 10. Vacek 11,56. 
Disk: 8. Nečas 32,63. Oštěp: 7. Nečas 45,56, 
10. Plocr 40,84.
***
2. liga ženy skupina C – 3. kolo v Ústí nad Orli-
cí: 1. Jiskra Ústí nad Orlicí 8 (179,5), 2. Lokomoti-
va Trutnov 7 (160), 3. Hvězda SKP Pardubice B 6 
(134), 4. AC Čáslav 5 (122), 5. Atletika Chrudim 4 
(118), 6. AK Moravská Třebová 3 (102,5), 7. SK 
Týniště nad Orlicí 2 (67), 8. TJ Svitavy 1 (37).
Pořadí po 3. kole: 1. Jiskra Ústí nad Orlicí (22), 
2. Lokomotiva Trutnov (22), 3. Hvězda SKP Pardu-
bice B (16), 4. Atletika Chrudim (15), 5. AC Čáslav 
(14), 6. AK Moravská Třebová (9), 7. SK Týniště 
nad Orlicí (6), 8. TJ Svitavy (3).
Bodované výkony atletek Moravské Třebové
Bodované výsledky 
Rodová (21), Šunková 17,50, Šatníková (14), Se-
kaninová (13), Bambušková (9), Kučerová (7), Ša-
řecová (3), Bekeová (3), Coufalová (1), Mlčochová 
(1)
 
400 metrů: 3. Rodová 64,42, 8. Bekeová 68,73, 
9. Juříková 70,61. 
800 metrů: 7. Juříková 2:39,66, 10. Mlčochová 
2:54,06. 
1500 metrů: 6. Sekaninová 5:39,29. 
5000 metrů: 3. Sekaninová 20:42,26, 10. Coufalová 
26:16,84. 
100 metrů př.: 4. Šatníková 16,21, 6. Šunková 
17,61. 
400 metrů př.: 2. Šunková 71,16, 4. Rodová 76,00, 
8. Šatníková 78,40, 8. Šařecová 81,73. 
4×100 metrů: 6. Šatníková, Juříková, Bekeová, Ro-
dová 55,02, 9. Sekaninová, Šunková, Bambušková, 
Kučerová 57,22. 
Výška: 2. Bambušková 158, 7. Šunková 140. 
Trojskok: 4. Kučerová 10,01, 5. Rodová 9,79. 
Oštěp: 9. Šatníková 26,06.  (mt)
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Moravskotřebovští lyžaři se prosadili mezi žákovskou světovou elitu
Žákovská reprezentace ČR má za sebou první tři 
závody Mezinárodního FIS poháru žáků a s pře-
hledem vedou ve většině kategorií. První závod 
se konal na přelomu května a června v německé 
Ehrenfriedersdorfu, druhý o dva týdny později 
na slovenském „Ahoji“ v Piešťanech a třetí start 
čekal naše lyžařské naděje na konci června v ital-
ském středisku Tambre. Všech těchto mezinárod-
ních akcí se zúčastnili také vybraní „travaři“ z TJ 
Slovan Moravská Třebová a patřili k nejlepším.
Německo - úspěšná sobota a vítězná neděle 
V prvním závodě letošní sezóny nedali svým sou-
peřům Češi téměř šanci. V sobotním obřím sla-
lomu ovládli všechny kategorie kromě mladších 
žákyň, kde triumfovala italská závodnice Beatrice 
Cerentin. Třebovští lyžaři na trávě sice nedosáhli 
na nejvyšší příčky, ale vynikající stříbro vybojo-
val Václav Mačát, bronz si odvezla Šárka Abraha-
mová a těsně pod stupni vítězů se umístila čtvrtá 
Terezie Steffanová. Nedělní výsledky slalomu pro 
nás byly ještě příjemnější. Ze svého prvního ví-
tězství se radoval Václav Mačát a dostal se tak do 
čela průběžné klasifikace letošního ročníku pohá-
ru FIS. Vynikající výkon předvedla Nicole Vacko-
vá, která se vyhoupla až na bronzovou příčku. 
Slovensko - těsné souboje a překvapivý triumf 
nováčků
O čtrnáct dní později do slovenských Piešťan od-
jeli reprezentanti Slovanu znovu společně s čes-
kou výpravou. V nejmladší kategorii Bambini 
byly velkým překvapením výkony osmileté Natá-
lie Kasalové. Na svých vůbec prvních závodech 
na travních lyžích zaskočila zkušenější závodni-

Natálie Kasalová ve slalomu   Foto: Oldřich Korynta

Mladí třebovští tenisté mají před sebou dozajista 
ještě mnoho cenných výher               Foto: archív

pátá a Nicole Vackové patřilo 6. místo. V pátém 
nejrychlejším čase protnul cílovou fotobuňku Jan 
Kašický.
Itálie - další dvě medailová umístění
Koncem června si to nejlepší žákovští „travaři“ 
světa znovu rozdali na tratích v italském Tambre. 
Slovan měl na startu hned čtyři zástupce. V úvod-
ním obřím slalomu se mezi nejlepší tři prosadil 
Václav Mačát, v konečném pořadí mu patřilo třetí 
místo, čímž si upevnil svou stříbrnou pozici v cel-
kovém pořadí letošního seriálu závodů. Skvěle 
zajela Terezie Steffanová, které jen velmi těsně 
unikly stupně vítězů a musela se spokojit s vý-
bornou čtvrtou příčkou. Šárka Abrahamová pro-
tla časomíru v šestém nejrychlejším čase a stejně 
zajel i Jan Kašický mezi mladšími žáky. V neděl-
ním slalomu se nejlépe z našich dařilo Šárce Ab-
rahamové. Po bezchybném výkonu si dojela pro 
bronz. Terezie Steffanová zajela své jízdy také ve-
lice dobře a slalom dokončila na 5. místě. Václav 
Mačát a Jan Kašický tentokrát chybovali. Vašek 
dojel po drobné kolizi těsně před cílem jako pátý 
a Honza bohužel slalom nedokončil.  
Doufejme, že výkonnost našich reprezentan-
tů vydrží i nadále a zopakují skvělé výsledky 
z úvodu sezóny také při dalších startech. Dal-
ší závod mezinárodního poháru čeká žákovský 
výběr na konci července v Olešnici v Orlických 
horách a lyžaři TJ Slovan Moravská Třebová bu-
dou opět na startu.       Daniel Mačát

Vítězství mladých 
tenistů

Jak jsme informovali v červnovém zpravodaji, 
smíšené družstvo mladších žáků a žákyň zahájilo 
soutěž dvěma vítězstvími. Celé dva měsíce ve své 
krasojízdě pokračovalo a bez jediné porážky Pardu-
bickou krajskou soutěž 1.A (nazvanou O pohár hejt-
mana Pardubického kraje) vyhrálo! Dvě děti, Hon-
za Málek a Hanka Hájková, dokonce vyhrály úplně 
všechny své zápasy ve dvouhrách i čtyřhrách. Za 
družstvo pravidelně startovali: Jan Kašický, Matěj 
Burda, Jan a Josef Málkovi, Petra Podhorná a Han-
ka Hájková (v tomto pořadí jsou i na fotografii). 
Další hráči družstva byli: Marossy Alexandr, Mo-
ravec Eliáš a Martina Koudelková. Malým repre-
zentantům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 
i v soutěžích jednotlivců, které probíhají celé léto.
Za tenisový oddíl Iva Kodešová, trenérka mládeže

ce a ve slalomu jí patřilo stříbro. Těsně pod nej-
vyšším stupínkem zůstali i Šárka Abrahamová 
a Václav Mačát. Oba zajeli ve svých kategoriích 
bezchybně a skončili také na druhém místě. Šár-
ku navíc doprovodila na „bednu“ bronzová Tere-
zie Steffanová, takže jsme v mladších žákyních 
měli hned dvojí zastoupení mezi medailistkami. 
Skvělým výkonem především v prvním kole se na 
nepříliš populárním čtvrtém místě umístil Jan Ka-
šický. V nedělním obřím slalomu zopakoval své 
umístění Václav Mačát a dalším stříbrem potvrdil 
průběžné vedení seriálu. Natálie dokázala, že její 
sobotní druhé místo nebyla jen náhoda a pro dal-
ší medaili, tentokrát bronzovou, si dojela i v ne-
dělním závodě. Neztratili se ani další naši. Te-
rezie Steffanová byla čtvrtá, Šárka Abrahamová 

Vynikající úspěch třebovského cyklisty
Prvými  relevantními  úspěchy byly jeho účast na 
MS juniorů před 10 lety.Poté se zapojil do profesi-
onální cyklistiky, dosáhl řady pozoruhodných vý-
sledků (Kolem Kalifornie, Kolem Rakouska aj.). 
Rychle vyrostl z role cyklistického otloukánka, 
v níž rozhodně nechtěl pokračovat ani v posled-
ním závodě, jímž byl  nejslavnějším závodě světa 
- 101. ročníku Le Tour de France. Jako lídr němec-
ko-americké stáje NetApp- Endura snil o umístění 
v TOP 10, případně o etapovém triumfu, což bylo 
při debutu aj. okolnostech optimistické i odvážné.
Nakonec se ukázalo, že ambice nejlepšího mo-
ravskotřebovského cyklisty nejsou zdaleka nere-
álné… „Mám za sebou Giro i Vueltu, francouzská 
Tour loni nevyšla, letos jsem byl potěšen i důvěrou 
pozici lídra.“. Ostatně to prozradil i banner ve vý-
loze na náměstí v M.Třebové s výmluvným sděle-
ním: PODAŘILO SE, JEDU Le Tour de France!!! 
Pojďte mi fandit celé tři týdny, budu 5.-27.7.2014 

Leeds-Paris“ * Leopold König
Určitě nebyla do této chvíle cyklistika více ve měs-
tě sledovaná než tentokráte (Co je proti tomu Cyk-
loman!?), zvláště když Leovi se vskutku dařilo: 
V konkurenci 198 cyklistů a  největších hvězd svě-
tového pelotonu(celkem 3364 km v 21 etapách),   
začal sice prvou etapu až na 26.pozici, nejhůře 
se „propadl“ na celkové 40.místo, aby následně 
předvedl parádní formu a výkon a prokázal, že je 
respektovaným  světovým vrchařem. Odhodlaně 
a cílevědomě stoupal celkovým pořadím vzhůru - 
až k vysněné metě: 7.místo. Jeho umístění v elitní 
desítce je druhým nejlepším v historii TdF (lepší-
-pátý- byl pouze jiný  moravskotřebovský rodák 
Roman Kreuziger).Navždy se tak zařadil k největ-
ším sportovcům Moravské Třebové všech dob. „Je 
to neuvěřitelné, očekávání jsem nezklamal, jsem 
vrcholně spokojený“ slyšeli všichni diváci v tele-
vizi od moravskotřebovského hrdiny.                (mt)

Mažoretky ESPIRAL opět zabodovaly
Skupina mažoretek Espiral Moravská Třebová se po-
slední červnovou sobotu zúčastnila mezinárodní sou-
těže v Prostějově. Této soutěže se účastnily všechny 
věkové skupiny našeho klubu a podařilo se nám vy-
bojovat 2 medaile. Monika Vlková a Ilona Kužílková 
získaly v juniorské kategorii zlatou medaili a nejstar-
ší skupina děvčat v kategorii miniformace senior zís-
kala krásnou bronzovou medaili. Ani ostatní děvčata 
se v obrovské konkurenci neztratila, i když to pro 
některé z nich byla úplně první soutěž. Tímto chce-

me poděkovat rodičům za podporu a úžasné fandění 
a už teď se těšíme na další spolupráci v příštím škol-
ním roce. S děvčaty se potkáme již poslední týden 
v srpnu na letním táboře, kterého se mohou zúčastnit 
i nová děvčata ve věku 6-10 let. Bližší informace na 
tel. 725 562 015 nebo espiralmt@seznam.cz. Dále 
tímto velmi děkujeme Radě města Moravská Třebo-
vá za poskytnutý finanční příspěvek na činnost ma-
žoretek, díky kterému se může naše skupina účastnit 
takovýchto soutěží.                 Jitka a Andrea Štolovy


