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9. ROČNÍK ČERVENEC 2011

MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 7

Cenu města získal Jan Mauler
Taktéž jako v uplynulých dvou letech i letos měli občané Moravské Třebo-
vé možnost zvolit si svou osobnost roku a udělit jí tak Cenu města 2010. 
Cenu města lze udělit fyzické osobě za mimořádnou činnost v určitém 
roce, ale také za dlouhodobou činnost, aktivitu v nejrůznějších oblastech, 
která významně přispěla k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho 
obyvatel. 

Nejvíce nominací v letošním roce získal 
Jan Mauler. Cenu města za rok 2010 pře-
bral z rukou starosty města Miloše Izáka 7. 
června. „Jan Mauler se zasloužil o zařazení 
Moravské Třebové mezi 
městské památkové re-
zervace. Záslužná je jeho 
činnost na poli osvěty, 
především organizací vý-
stav Moravská Třebová, 
jak ji neznáme. Sám patří 
mezi nejaktivnější a nej-
úspěšnější současné fo-
tografy Moravské Třebo-
vé a jejího historického 
dědictví. Jako vynikající 
umělecký tiskař repre-
zentoval Moravskou Tře-
bovou jednak svou prací 
a také přiváděl do města 
naše přední výtvarníky. 
Svou výjimečně oběta-
vou prací Jan Mauler 
významně přispívá k poznání historie města 
a uchování jeho historického dědictví stejně 
jako k jeho úspěšné propagaci,“ tato a mno-
há další slova byla uvedena v nominacích 
pro Jana Maulera. Byl nominován jak ze 

Cyklobus vyjíždí už v pátek 1. července!
Také v letošním roce můžete v rámci projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ 
navštívit ta nejzajímavější místa našeho regionu. Autobus uzpůsobený pro převoz kol se po-
prvé vydá na svou trasu už 1. července a v provozu pak bude po oba prázdninové měsíce 
a v září vždy od pátku do neděle. Neváhejte a vydejte se na putování překrásnou krajinou na 
pomezí Čech a Moravy. Jednotná cena pro cestující s kolem do kterékoliv zastávky na trase 
cyklobusu je pouze 40 Kč. Pro rodiny s dětmi jsou k dispozici zvýhodněné rodinné jízdenky. 
Bližší informace najdete na internetových stránkách www.ceskomoravskepomezi.cz. Přeje-
me šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků! 

Jízdní řád Cyklobusu je uveřejněn na str. 9 MTZ. Jiří Zámečník, marketingový manažer

v oblasti ochrany a dokumentace památek 
a prezentaci výtvarného umění. Za vynika-
jící výsledky v práci uměleckého tiskaře, 
které přispěly k dobré pověsti a popularitě 
Moravské Třebové.“

Příjemné odpoledne ve dvoraně muzea, 
která byla zaplněna přáteli pana Maulera, 
zahájil hrou na housle Milan Koláček. Zá-
věr slavnostního předání zpestřila tancem se 
šátky a vějíři Michaela Přibylová ze skupi-
ny Solimánky.

Naše město má řadu dalších osobností, 
které mají podíl na rozvoji kulturního a spo-

lečenského života v Morav-
ské Třebové. Dalšími nomi-
novanými osobnostmi za rok 
2010 byli:

Rudolf Mánek – za dlou-
holeté předsednictví Klubu 
přátel vážné hudby Morav-
ská Třebová, svou činnos-
tí umožnil široké veřejnosti 
seznámení se s významný-
mi hudebními osobnostmi 
i s hudebními díly.

Josef Jílek starší – za 
dlouholeté působení ve Sta-
vebním bytovém družstvu 
Mor. Třebová. Za 50 let své 
činnosti v SBD napomáhal 

pan Josef Jílek k zajišťování nejdůležitěj-
ších potřeb občanů, kterou bydlení zajisté 
je.

Rudolf Zukal im memoriam – za rozvoj 
zájmové fotografické činnosti na Morav-
skotřebovsku. Za pořádání dnes již tradiční-
ho fotofestivalu, za šíření věhlasu Moravské 
Třebové jako významného centra fotografie 
po České republice i mimo ni.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

strany jednotlivců, tak i Komisí památko-
vé péče, Klubem přátel výtvarného umění 
i Českým zahrádkářským svazem v Morav-
ské Třebové. Na listině s pečetí města, kte-

rou předal starosta města je napsáno: „Měs-
to Moravská Třebová uděluje cenu města 
Janu Maulerovi za významný přínos k ucho-
vání a rozvoji kulturního dědictví Morav-
ské Třebové. Za dlouhodobou aktivní práci 

Foto Jan Vermousek
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Veřejné fórum 2011
Aktuálně 

z projektů města
Odkanalizování Udánek Sušic a Boršova 
se mírně odklonilo od svého stanoveného har-
monogramu. Práce v části města Sušice, kte-
ré měly probíhat v měsíci září a říjen, budou 
nově zahájeny již v červenci. „Došlo k čás-
tečnému pozastavení prací v části Udánky. 
Připravená stoka je zaplavována spodní vo-
dou, tzv. tekutými písky. Tato situace nastala 
jen na několika metrech, její řešení si ale vy-
žádalo odklad prací v této lokalitě. Díky tomu 
můžeme nasadit techniku v Sušicích a zahájit 
již v červenci,“ dodává stavbyvedoucí zhoto-
vitelské firmy Hochtief CZ Tomáš Frydrych. 
Z tohoto důvodu proběhlo 16. června setkání 
s občany Sušic v muzeu. Stejně jako občanům 
Udánek jim byly předány veškeré potřebné 
informace o budování kanalizace.

  

Práce na modernizaci Mateřské školy Jirás-
kova probíhají dle stanoveného harmonogra-
mu. Výrazných změn si lze všimnout i při pro-
cházce kolem. V měsíci červnu byla osazena 
plastová okna do předního pavilonu. V objek-
tu je položena ležatá kanalizace. „V současné 
době započnou práce na rekonstrukci topení 
a vodoinstalace, poté budou podlahy zabeto-
novány. Na závěr budou provedeny komple-
tační a dokončovací práce a objekt pavilonu 
bude předán uživateli,“ informuje Karel Mu-
sil z odboru rozvoje města.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Z jednání zastupitelstva města dne 6. června 2011 

Po městě jezdí nový 
popelářský vůz

Technické služby Moravská Třebová 
s. r. o. získaly v letošním roce finanční pří-
spěvek na Rozšíření separace odpadů ve 
městě Moravská Třebová. Projekt, realizo-
vaný v letech 2010–2011, byl spolufinan-
cován Evropskou unií – Fondem soudruž-
nosti a Státním fondem životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní-
ho prostředí, prioritní ose 4, oblastí podpo-
ry 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady. 
Cílem projektu bylo rozšíření možností 
separace papíru, plastů a skla. Bylo poří-
zeno 70 ks kontejnerů - 30 ks na separova-
ný plast, 30 ks na separovaný papír a 10 ks 
kontejnerů na sklo. Dále pak vozidlo s line-
árním stlačováním MAN TGS s nástavbou 
HALLER X-2C a děleným vyklápěčem 
ZOELLER 300. Realizací tohoto projektu 
dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady 
a navýšení kapacity jejich zpracování či tří-
dění o 109 t/rok. Celkové uznatelné nákla-
dy na akci činily 4,593.720 Kč, z toho byl 
příspěvek z fondu Evropské unie 3,514.196 
Kč (76%), příspěvek SFŽP ČR 620.152 Kč 
(13,5%) a příspěvek Technické služby Mo-
ravská Třebová s. r. o. 459.372 Kč (10%).

Gabriela Horčíková,
jednatelka technických služeb

Zastupitelstvo města schválilo:
Závěrečný účet města Moravská Třebová za •	
rok 2010 bez výhrad.
Rozpočtový výhled města Moravská Třebová •	
na období 2012–2017 dle předloženého 
návrhu.
Zahájení řízení o změně územního plánu •	
v lokalitě Jihozápad dle předloženého návrhu, 
která umožní výstavbu obchodního centra.
Zahájení řízení o změně územního plánu •	
v lokalitě za Městskou průmyslovou zónou dle 
předloženého návrhu, která umožní rozšíření 
lehké výroby.
Postup s cílem dosáhnout vyrovnání společníků •	
Nemocnice Moravská Třebové, komanditní 
společnosti.
Finanční dary občanům za jejich práci ve •	
výborech zastupitelstva města za rok 2010 
v souladu s předloženým návrhem s provedenou 
změnou.
Uzavření dohod podle § 178 odst. 6 zákona č. •	
561/2004 Sb. (školský zákon) s příslušnými 
obcemi, předmětem kterých bude úhrada 
neinvestičních výdajů připadajících na jednoho 
žáka za rok 2010 ve výši 4.000 Kč.
Uzavření dodatku č. 7 smlouvy o spolupráci •	
při zabezpečování požární ochrany s obcí 
Staré Město, se sídlem Staré Město 145, který 

snižuje původně schválenou výši příspěvku 
města na provoz JPO II (550.000 Kč) v roce 
2011 na výši 375.000 Kč.
Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční •	
dotace s obcí Staré Město, se sídlem Staré 
Město 145, IČO 277380, ve výši 175.000 Kč 
na rozšíření hasičské zbrojnice s termínem 
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 
31. 12. 2011.
Vnitřní předpis č. 7/2011, Pravidla pro čerpání •	
půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská 
Třebová, podle předloženého návrhu.
Nominaci starosty města JUDr. Miloše Izáka •	
jako zástupce akcionáře města Moravská 
Třebová, pro volbu do představenstva LIKA 
Svitavy, a. s., pro jednání Valné hromady 
LIKA Svitavy, a. s., která se koná 21. 6. 2011 
ve Svitavách.
Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, •	
Ing. Pavla Brettschneidera, Ing. Václava 
Mačáta a Ing. Miroslava Netolického do Rehau 
v SRN ve dnech 4.-5. 7. 2011.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Předložené informace o stavu realizace projektu •	
Město Moravská Třebová odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV.

Úplné znění naleznete na: www.moravskatrebova.cz

Sedmdesát sedm občanů Moravské Třebové vy-
užilo v úterý 24. května možnosti vyjádřit veřej-
ně svůj názor na dění ve městě. Akci pořádalo 
Zdravé město Moravská Třebová. Podněty z loň-
ských fór před-
stavil místosta-
rosta města Pavel 
Brettschneider. 
Za jeden z nej-
p a l č i v ě j š í c h 
problémů byla 
v loňském roce 
označena nutná 
rekonstrukce ma-
teřské školy na 
ulici Jiráskova. 
Tento podnět se 
podařilo vyře-
šit a v současné 
době probíhá cel-
ková rekonstruk-
ce tohoto objektu, celkem téměř za 20 mil. Kč 
z rozpočtu města. I letos se občané mohli posadit 
celkem k osmi stolům, rozdělených dle různých 

témat. Podnětů se sešlo mnoho, některé z nich 
opakovaně. Občany stále trápí nedostatek zuba-
řů ve městě, ale třeba i jinde běžná služba jako 
oprava obuvi. Novým podnětem byla i výzva 

k natáčení ve-
řejných zasedá-
ní zastupitelstva 
města. Tato na-
hrávka by po-
tom byla veřej-
ně přístupná na 
internetových 
stránkách měs-
ta. Opět se řešila 
otázka mládeže 
a využití jejich 
volného času. 
I přes mnohá 
nová sportoviš-
tě zůstávají děti 
u počítačů nebo 

ještě hůře – z nudy se dopouštějí vandalismu na 
budovách a památkách v našem městě. Prioritu 
v hlasování si získalo vybudování společenské-
ho sálu. Tuto otázku řeší město již několik let. 
Limitujícím faktorem jsou nejen vysoké náklady 
na jeho zbudování, ale především nákladná údrž-
ba a provoz. Ve městě lze využít dvoranu muzea 
a v posledních letech, díky velké vstřícnosti Vo-
jenské školy v Moravské Třebové, i sál Na Písku. 
Součástí programu byla tombola i představení 
produktů a systému obchodu Fairtrade.

Seznam problémů města naleznete na vklad-
ném listě tohoto zpravodaje. Rozhodněte svým 
hlasem, co vás ve městě pálí nejvíce.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení nově v roce 2011
Zastupitelstvo města dne 6. června 2011 schválilo 
nový vnitřní předpis - Pravidla pro čerpání půjček 
z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebo-
vá. Nová pravidla částečně mění postup při po-
skytování účelových půjček, které město od roku 
1997 poskytuje majitelům domů a bytů na svém 
území. Změny byly vyvolány zejména snahou 
podpořit i tímto způsobem napojení uživatelů na 
kanalizační přípojky při realizaci zásadního pro-
jektu města, kterým je odkanalizování Udánek, 
Sušic, Boršova a modernizace ČOV. Proto byla 
navýšena horní hranice půjčky na zřízení či rekon-
strukce kanalizační přípojky pro připojení objektu 
na městskou kanalizaci včetně likvidace stávající-

ho septiku nebo jímky na 50 tis. Kč, přičemž byl 
ponechán úrok ve výši 3 % p. a. Nová pravidla 
dále reagují na skutečnost, že stávající projekt ne-
umožňuje úplně všem obyvatelům města napojení 
jejich objektů na kanalizaci, ale jejich povinností 
je v blízké době řádné čištění odpadních vod za-
bezpečit. Proto je možné nově půjčku poskytnout 
nejen na napojení, ale i na výstavbu domácí čis-
tírny odpadních vod, horní hranice byla navýšena 
na 50 tis. Kč. Podstatná část textu včetně té, která 
specifikuje účel, výši a úrok většiny půjček, byla 
ponechána beze změny. Lze konstatovat, že tato 
ustanovení se v průběhu let osvědčila. Podrob-
né informace najdete na internetových stránkách 

města, v části rozvoj, půjčky z fondu rozvoje byd-
lení. Pokud dáváte přednost osobnímu jednání, 
budete vítáni v kanceláři č. 205 budovy městského 
úřadu na ul. Olomoucké u podepsané vedoucí od-
boru. Od 1. 7. 2011 lze poskytovat účelové půjčky 
z fondu rozvoje bydlení za podmínek uvedených 
v tabulce.
Z fondu lze dále poskytnout půjčku na likvidaci 
následků živelné události (povodeň, požár, vichři-
ce, krupobití) vlastníkům obytných budov a bytů. 
Lhůta splatnosti 8 roků, úrok 6 % p. a., maximální 
částka 100.000 Kč.

Jana Blahová,  
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 

Díky výběrovým řízením jsme dosáhli značných úspor

Změna územního plánuSetkání starostů
V pondělí 20. června se na radnici v Moravské 
Třebové uskutečnilo opět po delší době setkání 
vedení města Moravská Třebová a Svitav. Poslá-
ním tohoto setkání bylo rozšíření vzájemné spo-
lupráce mezi těmito dvěma městy. Na programu 
jednání byly otázky z oblastí rozvíjení spolupráce 
ve všech sférách – jak kulturní, sportovní či eko-
nomické. Nové obsazení radnic v obou městech 
je nakloněno vzájemné spolupráci. „Především 
v oblasti rozvíjení turistického ruchu bude naše 
spolupráce velice důležitá, pro nadcházející zimu 
zvažujeme například zapůjčení stroje pro úpravu 
běžkařských tras,“ dodává k jednání místostarosta 
Pavel Brettschneider. Jedno z prvních setkání pro-
běhlo již minulý měsíc v záchranné stanici Zelené 
Vendolí, o kterém jsme vás informovali v červno-
vém zpravodaji. 

Daniela Blahová, tisková mluvčí

V letošním roce čeká naše město několik projek-
tů. U dvou z nich již známe výsledky výběrových 
řízení, díky nimž jsme dosáhli milionových úspor 
z rozpočtu města. Prvním z těchto dvou projektů 
je Regenerace panelového sídliště Západní V. eta-
pa. Rozpočtovaná cena od projektanta stavby byla 
12 658 266 Kč s DPH. Ve výběrovém řízení se do-
sáhlo ceny 8 150 302 Kč s DPH, což je úspora větší 
než 4,5 mil. Kč.
Druhou stavbou, která prošla vítězně soutěží, je 
projekt Lokalita Strážnického, inženýrská infra-
struktura II. etapa. Cílem projektu je příprava loka-
lity Strážnického pro výstavbu 10 rodinných domů 
do konce roku 2011. Zde projektant rozpočtoval 
cenu díla na 8 194 470 Kč s DPH. Nejnižší a tedy 

i vítězná nabídka činí 3 710 048 Kč s DPH. Zde se 
podařilo ušetřit také téměř 4,5 mil. Kč. Tato výbě-
rová řízení proběhla v režimu zákona o veřejných 
zakázkách kterým jsou nastavena ta nepřísnější 
procesní pravidla. Celkové náklady na tyto projek-
ty se tedy podařilo snížit téměř o 9 mil. Kč. „V sou-
časné době probíhá výběrové řízení na stavební 
část projektu Cesta od renesance k baroku. Menší 
zakázky se soutěží podle vnitřní směrnice schválené 
radou města, která nově obsahuje i elektronická vý-
běrová řízení a elektronické aukce. Výsledky všech 
výběrových řízení jsou zveřejněny na webu města,“ 
dodává místostarosta města Václav Mačát.

Daniela Blahová, tisková mluvčí

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 6. 
června schválilo pořízení změny územního 
plánu města v lokalitě Jihozápad poblíž Svitav-
ské ulice. Jde o první krok, který v této lokalitě 
v budoucnu umožní vybudovat obchodní cent-
rum. Pořízení změny územního plánu bude tr-
vat přibližně třičtvrtě roku, poté ji bude schva-
lovat zastupitelstvo města. „Schválením tohoto 
záměru ještě nerozhodujeme o tom, zda zde 
nějaké nákupní centrum bude či nikoliv. Za-
stupitelstvo bude rozhodovat o samotné změně 
územního plánu a poté samozřejmě i o případ-
ném prodeji městských pozemků. Protože chce-
me dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek 
pro město a také co nejvyšší ceny, předpoklá-
dám, že pozemky prodáme ve výběrovém řízení, 
do kterého se budou moci případní develope-
ři obchodních center přihlásit,“ vysvětlil dal-
ší postup místostarosta města Václav Mačát. 

Zastupitelstvo schválilo také pořízení změny 
územního plánu, která umožní rozšíření prů-
myslové zóny na Svitavské ulici.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Stipendia studentům 
vysokých škol

Stejně jako v předchozích letech měs-
to Moravská Třebová poskytne stipendia 
pro dva studenty vysokých škol. Žádosti 
o stipendium se podávají na předepsaném 
formuláři na Odboru finančním MěÚ Mor. 
Třebová, nám. T. G. Masaryka 29. Žádost 
je třeba podat nejpozději do 31. 7. 2011. 
Bližší informace o poskytování stipendií 
a tiskopis – „Žádost o poskytnutí stipen-
dia“ jsou umístěny na stránkách města 
www.moravskatrebova.cz ve formulá-
řích odboru finančního.

kód účel lhůta spl. úrok horní hranice
01 Obnova střechy (krytina a konstrukce) na 1 dům starší 20 let 3 roky 6% p. a. do 40 tis. Kč na 1 byt. jedn.
02 Zřízení plyn., elektr., nebo jiného ekologicky vhodného vytápění ve stávajícím domě 3 roky 6% p. a. do 40 tis. Kč na 1 byt. jedn.
04 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 2 roky 6% p. a. do 20 tis. Kč 1 dům
05 Obnova fasády domu starší 10 let včetně klempířských a otvorových prvků 4 roky 6% p. a. do 80 tis. Kč na 1 byt. jedn.
06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 3 roky 6% p. a. do 40 tis. Kč na 1 byt. jedn.

08 Zřízení či rekonstrukce kanalizační přípojky pro připojení objektu na městskou 
kanalizaci včetně likvidace stávajícího septiku nebo jímky 3 roky 3% p. a. do 50 tis. Kč na 1 byt. jedn.

09 Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v obytné budově, kde dosud není 3 roky 6% p. a. do 50 tis. Kč na 1 byt. jedn.
51 Půdní nástavby bytů rušící plochou střechu 6 let 6% p. a. do 250 tis. Kč 1 byt. jedn.
52 Vestavby bytu do půdního prostoru 6 let 6% p. a. do 100 tis. Kč na 1 byt. jedn.
53 Přístavba bytu nebo jeho části - rozšíření půdorysu 6 let 6% p. a. do 100 tis. Kč na 1 byt. jedn.
54 Rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 4 roky 6% p. a. do 50 tis. Kč na 1 byt. jedn.
55 Rekonstrukce balkonu 2 roky 6% p. a. do 20 tis. na 1 byt. jedn.
56 Napojení na domácí čistírnu odpadních vod včetně zřízení DČOV 3 roky 6% p. a. do 50 tis. na dům
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Moravská Třebová součástí integrovaného dopravního systému
Od 11. prosince letošního roku dojde k vý-
znamným změnám v meziměstské autobusové 
a vlakové dopravě, která se dotkne celého úze-
mí Pardubického kraje. Do jednotného, neboli 
integrovaného dopravního systému budou nově 
zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu 
osob v kraji. Nastává tak sloučení všech doprav-
ních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora 
veřejné dopravy - společnost OREDO. Smyslem 
organizace je pozitivní dopad na návaznost a cel-
kovou vzájemnou provázanost autobusových 
a vlakových spojů v Pardubickém kraji. Pojďme 
si vysvětlit změny, které integrovaná doprava 
a její zavedení přináší pro občany Pardubického 
kraje.

Cestování na jeden jízdní doklad 
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu 

jízdenku po celém území Pardubického kraje. 
Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na 
území regionu. I když budete muset přestupovat, 
již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do 
cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda bude-
te přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. 
Do systému IREDO budou také zapojeny České 
dráhy a. s. České dráhy jako jediné nabízejí sou-
běžně s tarifem IREDO také svůj vlastní tarif.

Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově 
relačním tarifu je území rozděleno na větší po-
čet poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou 
nebo několika málo těsně sousedícími obcemi. 
Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi 
každými dvěma zónami a odpovídá kilometric-
kému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy 

v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou. 
V případě, že je zóna tvořena větším městem, 
může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala 
dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační 
tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedli-
vější a přehlednější než stávající tarify. Cestující 
si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první 
pohled z tarifní mapky, která je umístěna na kaž-
dé zastávce. 
Věříme, že po možných počátečních nedoro-
zuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, 
bude systém IREDO – integrovaná regionální 
doprava Pardubický kraje – dobře plnit svůj účel, 
tedy sloužit cestujícím a reflektovat jejich mění-
cí se potřeby v cestování veřejnými dopravními 
prostředky. Více informací naleznete na: 
www.oredo.cz.

Hledáme 
potomky rodiny 

Nedělových 
v okolí Moravské 

Třebové
Tímto se obyvatel města Mor. Třebová 
a okolních obcí dovolujeme dotázat zda-
li nemají povědomí a nebo informace 
o rodině Nedělových, která podle do-
stupných informací pravděpodobně žila 
a působila i v okrese Moravská Třebová 
a jeho okolí pravděpodobně v rozmezí 
let 1800–1918 (1945). Ladislav Nedě-
le, povoláním správce školy a kantor, 
nar. pravděpodobně 05. 05. 1891 (Staré 
Hutě). Albína Nedělová, roz. Cáblíková, 
povolání nezjištěno, nar. pravděpodobně 
03. 03. 1894 (Břestek). Případné infor-
mace (scan dokumentů, fotografií…), 
prosím, zdarma zašlete na e-mail: gene-
racni@email.cz 

Děkujeme Nedělovi 

Přijmeme 
číšníka/servírku
Restaurace U Kalvárie Mo-
ravská Třebová přijme do 
nekuřácké restaurace číš-
níka/servírku na HPP s pří-
jemným a komunikativním 
vystupováním. Upřednost-
ňujeme vyučení nebo pra-
xi v oboru. Nabízíme práci 
v příjemném pracovním pro-
středí v mladém kolektivu. 
V případě zájmu volejte na 
603 433 053.

Sportovní den
Již 12. ročník sportovního klání se konal 
dne 10. 6. 2011 v Domově pro seniory 
Moravská Třebová. O zahájení se po-
staral pěvecký soubor klientů a zaměst-
nanců domova, poté všechny přítomné 
pozdravil a přivítal místostarosta Ing. 
Pavel Brettschneider. Realizační tým při-
chystal pro účastníky sedm netradičných 
disciplín např. dojení, poznávání bylin. 
Všichni, kdo splnili dané disciplíny, byli 
v odpoledních hodinách odměněni cena-
mi od sponzorů. K tomu všemu pro dob-
rou náladu hrál pan Beyer, točilo se pivo 
a opékaly se špekáčky.

realizační tým

Štafetový běh připomenul tragédii
23. ročník silničního štafetového běhu 
k uctění památky vyhlazení obcí Ja-
voříčko, Ležáky a Lidice proběhl 
v pátek 10. června. Poprvé v histo-
rii tato akce spojila Ležáky a Lidice 
i s Javoříčkem na Olomoucku. První 
úsek byl symbolicky vedený po lesní 
cestě směřující na Bouzov, kterou 5. 
května 1945 přišli do Javoříčka ně-
mečtí vojáci. Třiadvacátý ročník šta-
fetového běhu, který poprvé startoval 
v roce 1977 ve směru Lidice – Ležáky, 
měří 265 km. Mírové poselství neslo 
do Lidic pětadvacet běžců a cyklistů 
z celé České republiky. Běžci absol-
vovali úseky v délce deset kilometrů, 
žáci pouze pět. V příštím roce by měla 
štafeta dokonce Lidice a Ležáky spojit 
s francouzským Oradourem, který byl 
za války postižen podobným osudem. 
Město Moravská Třebová se připojilo 
k tomuto aktu přivázáním stuhy města 
na štafetový kolík. „Přeji vám šťast-
nou cestu a mnoho sil i do příštích 
let,“ vzkázal běžcům místostarosta 
města Pavel Brettschneider.

Daniela Blahová, tisková mluvčí města
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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

Prevence se musí vyplatit
Ač je mnohdy nevyhnutelné působit represivně, 
prevence je v posledních několika letech činnost, 
které se strážníci městské policie našeho města 
věnují stále více. Nejen účinná prevence v uli-
cích města, ale hlavně prevence, na které pracuje 
Městská policie Moravská Třebová ve spolupráci 
s Policií ČR ve školách a předškolních zařízeních. 
V letošním roce byl již tak bohatý program zamě-
řený například na přestupkové a trestní právo, ky-
beršikanu, omamné a psychotropní látky a mnoho 
dalších, obohacen o projekt, který zaštiťuje Mi-
nisterstvo dopravy ČR, pod všem dobře známým 
názvem BESIP. Městská policie začala v loňském 
roce spolupracovat s krajským koordinátorem BE-
SIP Ing. Otakarem Švecem a pomalu se v Morav-
ské Třebové zrodila, snad lépe řečeno obnovila, 
výuka dopravní výchovy pro žáky základních škol. 
Besedy s dopravní problematikou byly a stále jsou 
součástí rozsáhlé nabídky výše uvedených témat. 
Tento speciálně vypracovaný projekt je zaměře-
ný na žáky čtvrtých ročníků základních škol, tedy 
věkovou kategorii, která začíná vyjíždět na svých 
strojích do ulic. Teoretické části výuky se děti vě-
nují v průběhu celého školního roku a je završena 
speciálně připravenými testy odborníky z Minis-
terstva dopravy. Po praktické části, která spočívá 
v odborně řízeném výcviku na dopravním hřišti, 
se stávají děti držiteli řidičského průkazu mladé-
ho cyklisty. Musím upozornit, že vše zvládnout je 
dosti náročné a ne všichni si řidičský průkaz odne-
sou. Díky úsilí koordinátorova prevence krimina-
lity Městské policie Moravská Třebová str. Rado-
vana Zobače a jeho kolegy str. Jaroslava Řezníčka 
se v současné době tato výuka rozšířila i do škol 
okolních obcí kterými jsou Dlouhá Loučka, Měs-
tečko Trnávka, Linhartice, Staré Město a Kunčina. 
Úsilí rozhodně není marné. Výsledky odváděné 
práce jsou znatelné už při akci, kterou pravidelně 
městská policie v Moravské Třebové pořádá před 
závěrem školního roku. Tou je právně pokračová-
ní výuky na dopravním hřišti pro mateřské školy 
a žáky prvních až třetích ročníků základních škol. 
Evidentně děti, kterým se preventisté v průběhu 
roku věnovali, dokázaly nabyté zkušenosti využít. 

Statistika
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 31. 5. 2011 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 698 občanů ČR 
a 109 cizinců s povolením k trvalé-
mu pobytu na území České republi-
ky. Celkem je tedy v Moravské Tře-
bové evidováno k  31. 5. 2011 na 
trvalém pobytu 10 807 občanů. Za 
měsíc květen se v Moravské Třebové 
narodilo 12 dětí, zemřelo 6 občanů, 
přistěhovalo 9 obyvatel a odstěhova-
lo se 14 osob.

a to městskou policii a Policie ČR na postupu při 
dopadení tohoto výtržníka. Černě oděni šerifovi 
muži obsluhující kamerový systém okamžitě na-
směrovali optiku nejbližší kamery na místo, kde 
byl Favorit odstavený. A kouzlo spolupráce obou 
složek na sebe nenechalo dlouho čekat. Výtržník, 
který vyšel z báru, kde zcela evidentně nekonzu-
moval Kolalokovu limonádu, naskočil do svého 
ohnivého oře a snažil se z místa odjet. Chvíli se 
mu nedařilo, ale nakonec přece! Daleko sahající 
dohled kamer dokázal policisty přesně nasměrovat 
do míst, kam podnapilý řidič směroval. Revolve-
ry visící prokladě nízko zůstaly naštěstí nedotčeny 
a z hlavní v napjaté situaci nevyšla jediná rána. 
Zákrok se obešel bez hrubého násilí. A tak nako-
nec nebezpečný recidivista opět uvíznul v pavuči-
ně spravedlnosti. 

Mateřská škola na 
dopravním hřišti

Městská policie se 13.-14. 6. 2011 věnovala 
dětem z mateřských škol. Děti pozorně a tiše 
naslouchaly výkladu policistů na téma „Jak 
se chovat na silnicích a chodnících ve měs-
tě.“ Velmi kladně jsme hodnotily především 
vhodný přístup pánů policistů k našim ma-
lým dětem a trpělivé opakování základních 
pravidel chování dětí v dopravě - jako účast-
níků silničního provozu. Dětem předvedli 
a prakticky s nimi vyzkoušeli postup na pře-
chodu pro chodce a jízdou na koloběžkách 
na křižovatce na místním dopravním hřišti. 
Děti i paní učitelky děkují městské policii za 
pěkné a poučné dopoledne.

Učitelky II. Mateřské školy Jiráskova a Tyršova

Těžkooděnci zasahovali mezi dětmi na náměstí
Na moravskotřebovském náměstí jste mohli ve 
středu 8. 6. 2011 prožít opravdu nevšední zážitky. 
Již od brzkých ranních hodin bylo na náměstí ruš-
no a živo. Davy dětí školou povinných, ale i pří-
chozí občany města byť i pro pouhý nákup, čekalo 
překvapení v podobě zdařilé akce nazvaná „Den 
s IZS“. Co všechno vlastně bylo obsahem téměř 
celodenního programu? Na náměstí se prezento-
valy složky Integrovaného záchranného systému, 
tedy Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Měst-
ská policie Moravská Třebová, Sbor dobrovolných 
hasičů Staré Město a Sbor dobrovolných hasičů 
Udánky. Doprovodný program zajistil kompletní 
stánek BESIP – TEAMU, 
OS Duhový labyrint, Všeo-
becná zdravotní pojišťovna 
a stánek KrimiStop. Bylo 
možné shlédnout vybavení 
vozidel, výzbroj a výstroj 
jednotlivých složek IZS, 
nechat si změřit například 
krevní tlak nebo hladi-
nu cholesterolu, očipovat 
jízdní kolo pro jeho lepší 
zabezpečení, projet se na 
motocyklu nebo v autě, sa-
mozřejmě míněno na trena-
žérech BESIP – TEAMU, 
vyzkoušet funkci bezpeč-
nostních pásů při nárazu ve 
třiceti kilometrové rychlos-
ti a mnoho dalších zajíma-
vostí. Perličkou byla ukáz-

ka techniky požárního sportu a ukázka požárního 
útoku dětí Sboru dobrovolných hasičů z Udánek, 
kde nejmladší závodnici na dráze byly pouhé čtyři 
roky. A jaké překvapení děti ještě čekalo? Neče-
kaná ukázka zásahu pořádkové jednotky Policie 
ČR vyvedla z míry nejednoho přihlížejícího ve 
chvíli, když strážník městské policie v přestroje-
ní za výtržníka začal pokřikovat a „páchat výtrž-
nosti“. V ten okamžik přijela na náměstí dodávka 
plná černě oděných mužů v kuklách a výtržník se 
během několika málo chvil ocitl na tvrdé dlažbě 
náměstí s pouty na rukou. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Spolupráce 
Ukázkový případ spolupráce městské policie 
a Policie ČR se odehrál dne 16. 6., když na služeb-
ní mobil Městské policie Moravská Třebová přišla 
zpráva SMS z neznámého telefonního čísla o ob-
sahu: „Dobrý den, pocházím z Moravské Třebové 
a v současné době se nacházím v okrese Pardubi-
ce. Žiji ve stanu, odešla ode mne žena a nechala 
mě bez peněz. Napsal jsem dopis na rozloučenou 
a ukončím život! Ve stanu najdete mrtvého člo-
věka a živého psa.“ Strážníci okamžitě reagovali 
a zprávu okamžitě předali kolegům z obvodního 
oddělení v Moravské Třebové. V průběhu něko-
lika následujících pár desítkách minut zjistili po-
licisté majitele onoho telefonního čísla a dokonce 
se podařilo lokalizovat místo odkud člověk v zou-
falé situaci zprávu odeslal. Nakonec na pomoc to-
muto jedinci vyjela příslušná hlídka Policie ČR až 
k rybníku u obce Stéblová nedaleko Pardubic. Tak 
tento den vše dobře skončilo. 

Kamerový systém opět ku 
prospěchu

Podnapilý muž si popletl Moravskou Třebovou 
zřejmě s „divokým západem“. Pod vlivem al-
koholu a navíc se zákazem řízení motorových 
vozidel osedlal svého Favorita a již tak značně 
občerstven nespočtem drinků, zaparkoval před sa-
loonem Nevada na ulici ČSA a vyrazil v ústrety 
onoho báru. V tu chvíli se však dohodli předsta-
vitelé zákona zastupující obě bezpečnostní složky, 
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Veliký úspěch sportovců ze ZŠ Palackého

Motokáry stále středem pozornosti

V krásném prostředí fotbalového areálu jiho-
české obce Dříteň proběhla finálová soutěž 
deseti nejlepších družstev Pětiboje Martiny 
Sáblíkové. Naši školu reprezentovali tito žáci 
a žákyně: Filip Radimecký, Michal Dvořák, 
Adéla Gerišerová, Tereza Dolečková. Závěr, 
který byl napínavý až do úplného konce, zvlád-
li nejlépe a vybojovali pro školu 1. místo a fi-
nanční částku ve výši 600 000 Kč. Celá soutěž 
byla slavnostně zahájena patronkou akce Mar-
tinou Sáblíkovou. První disciplínou byla štafeta 
4x40m. Za deště a na kluzkém terénu jsme se 
vyvarovali pádů a zvítězili jsme, za což nám 
příslušelo 10 bodů. Druhou disciplínou byl hod 
medicinbalem, tady jsme obsadili druhé místo. 
Skok do dálky jsme vyhráli a po třech soutěžích 
jsme vedli přesvědčivě se součtem 29 bodů. 
Předposlední disciplínou byl driblink. Vývoj 
soutěže nám velel jedinou možnou taktiku. 
„Jdeme na jistou.“ Bohužel jsme však dostali 
penalizaci 10 sekund, což nás odsunulo až na 
5. místo v této soutěži a celkově jsme se dělili 
s pražskou ZŠ U Krčského lesa o první místo. 
Následovalo poslední klání - hod na házenkář-
skou branku. Zde se nám vůbec nedařilo a opět 
jsme skončili na pátém místě. Čekání na součet 
výsledků nás vedlo k neuvěřitelnému závěru. 

Tři školy byly na prvním místě a měly stejný 
počet bodů. Vedle nás to byly ZŠ U Krčského 
lesa, Praha 4 a ZŠ Plzeň, Kralovická. O vítě-
zi nakonec rozhodoval štafetový běh. Ten jsme 
zvládli na výbornou. Ihned po startu jsme se 
ujali vedení a s převahou jsme zvítězili. Násle-

dovala ohromná radost, která byla umocněna 
vyhlášením výsledků a předáváním cen. Teď už 
zbývá jen milá povinnost - rozhodnout se, jak 
tuto finanční částku ve škole využijeme.

Roman Cápal

Další závod letošního podniku motokárových 
závodů Karting Cup zavítal tentokrát až do zá-
padočeského Chebu. Sportovní areál KART-
ARENA Ypsilonka je nejmodernějším specia-
lizovaným závodním motokárovým okruhem 
v České republice s asfaltovým povrchem. Je 
vybudovaný dle požadavků světové automo-
bilové federace CIK-FIA. Na okruh Ypsiloky 
z depa odstartovalo 180 jezdců několika kate-
gorií. Z řad členů autoklubu vyjelo na trať pět 
jezdců a nevedli si špatně. Ondra Šíp (Bam-
bini), Zdeněk Ošťádal (Kadet) i Adam Dole-
žel (Rotax Max) obsadili shodně každý ve své 
kategorii velmi pěkné druhé místo. Kluci jeli 
opravdu dobře a zcela zaslouženě si domů kaž-
dý odvážel stříbrný věnec s pohárem. Skvělou 
podívanou se stal souboj v kategorii FC Junior. 
Naše barvy hájil Libor Blaha. V jedné z roz-
jížděk měl kolizi, závod nevzdal a bojoval dál. 
Nakonec bodoval ve všech rozjížďkách, součet 
bodů Libora zařadil na konečné 9. místo, což 
v silné konkurenci FC byl velmi dobrý výsle-
dek. Závody v dalekém Chebu si nenechal ujít 
ani nejstarší závodník Láďa Jokeš. Neváhali 
jsme a položili mu pár otázek:
Láďo, vy a motoristický sport.
„V 17 letech jsem poprvé začal dělat motoris-
tický sport. Nejdříve jsem jezdil motocyklové 
soutěže a motokrosy. Později jsem přešel do 
automobilových soutěží, závodů automobilů do 
vrchu a závodů automobilů na okruhu. Ve 40 
letech jsem ukončil tuto etapu a začal se vě-
novat trénování mladších jezdců. V roce 1964 
jsem jednu sezonu usedl poprvé do motokáry, 
které se v té době začaly pomalu rozvíjet. Od 

té doby jsem v motokáře už neseděl. Když jsem 
odešel do důchodu, zeptali se mě kamarádi, 
co budu dělat. Motokáry byly v tu dobu už na 
úplně jiné úrovni. Zajímalo mě, jak šel pokrok 
dopředu a tak jsem znovu po letech usedl za 
volant malé motokáry. Od té doby uplynulo už 
deset let.“
V letošním roce oslavíte významné životní 
jubileum, znamená to, že pověsíte motokáru 
na hřebík?
„Letošní sezonu chci ještě dokončit a od 
příštího roku bych se rád věnoval své-
mu vnukovi. Chtěl bych ho připravit na 
sportovní činnost, které jsem se věnoval 
plných 53 let. K motokárovému sportu 
jsem už připravil několik mladých jezdců. 
Předal jsem jim veškeré zkušenosti, které 
jsem za ta léta získal a mohu konstato-
vat, že se jim v současné době daří dobře. 
Sami už vědí, jak je tento sport záludný. 
Stačí malá nepozornost, zaváhání či se-
bemenší chybička na trati a šampión se 
propadne na konec závodního pole. Je to 
všechno o velkém štěstí, technice, vztahu 
mezi ostatními jezdci na závodní dráze 
a hlavně o kamarádství, čehož si cením 
nejvíce.“
Autoklub je majitelem půjčovny moto-
kár na Zahradnické ulici, je o půjčov-
nu zájem veřejnosti?
„Popravdě řečeno zájem příliš velký není. 
Občas se zde konají akce bezpečnosti sil-
ničního provozu, určené hlavně pro děti 
předškolního a školního věku. Pokud 
ovšem někdo má zájem, je možná telefo-

nická domluva. K dispozici jsem na tel. č. 603 
54 20 76.“
A slovo závěrem...
„Hlavně bych si přál, aby mi sloužilo zdraví 
a mohl se dál věnovat tomu, čemu jsem zasvětil 
celý život.“

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

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Rio (USA)
4 . 7 . pondělí, 17:00, vstupné 70 Kč
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem 
Blu, který žije na malém městě se svojí paničkou 
Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho 
před léty zachránila před pašeráky. Když jednoho 
dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním 
papouškem svého druhu na světě, jak si až doposud 

mysleli, neváhají a vydají se na cestu do exotické 
Brazílie za papoušicí Perlou, která žije v samotném 
srdci Rio de Janeira. 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, 96 min.

Odnikud někam (USA)*
11 . 7 . pondělí, 19:00, vstupné 60 Kč
Určitě jste o něm četli v bulváru. Hollywoodské 
zlatíčko Johnny (Stephen Dorff) bydlí v proslulém 
hollywoodském hotelu Chateau Marmont. Jeho 
okolí brázdí v nadupaném Ferrari, a když je zrovna 
doma, bývá tam s ním dostatek krásných dívek nebo 
uklidňujících prášků, které mu pomáhají tenhle 

sladký život zvládnout. Ale z ničeho nic se jednoho 
dne přede dveřmi jeho apartmá objeví jedenáctiletá 
dcera Cleo (Elle Fanning), jediný úspěch jeho jinak 
velmi nevydařeného manželství… 
Režie: Sofia Coppola, dále hrají: Laura Ramsey, 
Becky O‘Donohue, Alexander Nevsky a další.
Drama, 98 min. 

Rychle a zběsile 5 (USA)*
13 . 7 . středa, 19:00, vstupné 70 Kč
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou 
rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň 

ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí 
a zběsilí. Už popáté. Pod vedením režiséra Justina 
Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích dvou 
dílech slavné akčně závodní série, se potkávají 
všichni staří známí – Paul Walker, Vin Diesel 
a Jordana Brewster – které tentokrát doplňuje i akční 
hvězda první velikosti Dwayne Johnson.
Režie: Justin Lin, hudba: Brian Tyler 
Akční / Krimi / Drama / Thriller, 130 min.

Kulturní centrum

Moravskotřebovský 
bramborák 2011
23 . července 2011
Tento ročník se ponese v duchu oslav dvacetiletého 
působení jedné z nejosobitějších skupin u nás. 
Všichni vystupující jsou přátelé nebo bývalí 
spoluhráči.

Program:
16:00  Madalen (country) – štemberská skupina 

má mimo jiné na svém kontě i 1. místo 
z celostátní Porty v roce 1995.

17:00  Pavlína Jíšová a přátelé (folk-country) 
– tato zpěvačka patří k nejvýznamnějším 
osobnostem folkové a country scény.

18:00  Garcia (irská hudba) – nominace na cenu 
Anděl za rok 2010 v žánru World music.

19:00  Poutníci (bluegrass) – Píseň Panenka 
zná u nás snad každý. Jedna z legend čs. 
bluegrassové a country scény, bývalé 
působiště R. Křesťana a L. Maliny 
(základních kamenů Druhé Trávy). 

20:00  Robert Křesťan a Druhá 
Tráva (bluegrass) – jedna z nejlepších 
a také nejoriginálnějších bluegrassových 
kapel současnosti. Jako jedni z mála se 
prosadili i v USA, v domovině stylu, který 
hrají.

21:00 CHARLIE Mc COY (USA) – bezesporu 
nejvyhledávanější hráč na foukací 
harmoniku. V srdci country music, 
v americkém Nashvillu se těžko najde 
nějaká skupina nebo zpěvák, se kterým 
by nevystupoval nebo nenatočil nějakou 
píseň. Počet alb na kterých se podílel jde 
do stovek. Z legend to byly např. Elvis 
Presey, Johny Cash, Simon and Garfunkel, 
Bob Dylan, Roy Orbison, Ringo Star, Kris 
Kristofferson a další.

21:30 Docuku (folkbeat) – šestičlenná kapela 
z Valašského Meziříčí, kombinující folk 
a melodický rock.

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ
BRAMBORÁK
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Městské muzeum
Otvírací doba: úterý–pátek 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
 sobota a neděle 14.00–16.00 hod.

Stálá expozice
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Výstavy
v rámci 12 . ročníku Fotofestivalu Mor . Třebová
Výstavní sály: Libuše Jarcovjáková
 Jaroslav Kučera
Dvorana: František Heusler
 Fotoklub Hazard Images (Rusko)
 Fotoklub F99 Ústí nad Labem

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

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

Připravujeme na srpen:

9.7.

2.7.

30.7.

23.7. Dance Party Mix – Dj Juri & J.M.X.
Metaxa ***** - 30 Kč, koktejl Fruity Party Drink - 50 Kč

 – Dj Maty
Míchačky za „pade“

CRYOGEN PARTY
s Rádiem Haná – Dj Mirek Karásek

Oldies Party s Dj’s Company
Jim Beam - 30 Kč, Jim Beam + Cola - 50 Kč

Malinová Party – Dj Juri & J.M.X.
Bacardi Razz - 30 Kč, Malinové Mojito - 50 Kč

16.7.

Malíři 16.–18. století a Moravská Třebová
V úterý 14. června proběhl další 
pracovní seminář s umělecko-historickou 
tématikou, pořádaný ve spolupráci města 
a Kulturních služeb Moravská Třebová. Po 
moravskotřebovském zámku a barokním 
sochařství, které byly na programu 
seminářů v předešlých dvou letech, 
byla letos věnována pozornost malířství 
16.–18. století. Čtyřicítka účastníků z řad 
odborné i širší veřejnosti se opět sešla 
ve velkém koncertním sále Základní 
umělecké školy Moravská Třebová na 
zámku, kde je jménem města přivítal 
místostarosta Ing. Pavel Brettschneider. 
V průběhu jednání byly předneseny 
příspěvky o ikonografii výzdoby radnic 
na Moravě, moravskotřebovských 
malovaných epitafech, vazbách Olomouce 
a Moravské Třebové v barokním 
malířství, o moravskotřebovském rodáku 
malíři Dionýsu Straussovi, o freskové 
výzdobě moravskotřebovských a dalších 
kostelů od J. T. Suppera, o oltářních 
obrazech J. T. Suppera a J. I. Sadlera 
v moravskotřebovském farním kostele, 
o působení absolventů vídeňské Akademie 

(J. L. Kracker, V. Fanti, F. I. Leicher, 
F. X. Wagenschön) v Moravské Třebové. 
Účastníci si prohlédli renesanční a barokní 
obrazy z muzejní sbírky vystavené na 
zámku a v závěru programu navštívili 
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Umožní-li to finanční situace, budou 
příspěvky přednesené v rámci semináře 
opět vydány knižně, v opačném případě 
budou zpřístupněny alespoň v elektronické 
podobě. Publikace „Moravskotřebovský 
zámek – renesance v evropském kontextu“ 
a „Barokní sochařství v Moravské 
Třebové“, které vycházejí ze seminářů 
pořádaných v letech 2009 a 2010, je 
možno zakoupit v muzeu. Pořadatelé 
děkují všem, kteří k pořádání akce přispěli, 
především Základní umělecké škole 
Moravská Třebová za poskytnutí prostor 
a vstřícné jednání, bratřím františkánům 
za zpřístupnění interiéru farního kostela 
a Integrované střední škole Moravská 
Třebová za výbornou spolupráci při 
zajištění občerstvení účastníků.

-jm-

Každý ro(c)k na zámku
Začátek: 6 . 8 . 2011 v 17:00 hod 
Čtvrtý ročník přehlídky regionálních 
rockových kapel.

Program:

Last Time – MT (power rock)

Ten Sticks – Brno

Silent Hill – Kunštát

Dissidents – Týniště nad Orlicí

Barbar Punk – Brno

Změna programu vyhrazena!

Kejkle a kratochvíle
27 . 8 . 2011, 13:00-22:00, zámek
Tradiční středověký festival plný lidového 
veselí, dobových řemesel, kejklířů, šermířů 
a trubadúrů s ukázkami rytířských soubojů. 
Nebude chybět ani mistr ostrého meče 
a tupého pohledu a jeho veselé představení 
z katovské dílny.
Mimo klasického občerstvení pak ochutnají 
návštěvníci placky s povidlím, česnekem 
či klobásou, zelňáky a boží milosti ve 
středověké krčmě. Návštěvníky čekají také 
stánky s ukázkami lidových řemesel, která 
si dokonce mohou sami vyzkoušet.

Noční prohlídky zámku
V sobotu 9. července můžete navštívit 
zámecké interiéry za umělého osvětlení. 
Po setmění mají historické prostory hradů 
a zámků úplně jinou atmosféru. Tentokrát se 
Vám otevřou expozice Středověká mučírna 
a Poklady Moravské Třebové.

Okruhy:
– Středověká mučírna
– Poklady Moravské Třebové

Prohlídky začínají ve 22:00 a 23:00 hodin.

Více na www.zamekmoravskatrebova.cz
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Litomyšl
Toulovcovy prázdninové pátky
Každý pátek od 18:00–19:30 hod. – Toulovcovo 
náměstí
Celoprázdninový maratón pohádek a koncertů pro děti.

Středa hudby Vám třeba
Každou středu od 19:30 hod. – přírodní parket 
u Smetanova domu
Posezení s hudbou pod vonnými lipkami.

Setkání přátel komorní hudby a interpretační 
kurzy
4.–15. 7. 2011 – různá místa ve městě

Kinematograf bří Čadíků
10.–14. 8. 2011 po setmění – Smetanovo náměstí 

Letní orchestr mladých
19.–28. 8. 2011 – různá místa ve městě

Svitavy
Festival Rosnička
1.–2. 7. 2011 – pískoviště u rybníka Rosnička 
Od rocku přes reggae až k drum and bassu a elektru.

Koncert Mladých umělců 
v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů v Li-
tomyšli.
2. 8. 2011 od 19:00 hod. – Ottendorferův dům

Putování za historickými sídly
Zahájení projektu
28. 8. 2011 – náměstí Míru

Řezbářský memoriál A. Petruse
28. 8.–3. 9. 2011 – Svitavský stadion
Z pozůstatků topolů budou pod rukama řezbářů 
růst další nové sochy.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

Červenec 2011

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí

Cyklobus Zlatovánek – 680019

Jevíčko – Svitavy – Litomyšl – Vysoké Mýto – Nové Hrady – Proseč – Polička
Platí od 1. 7. do 25. 9. 2011

od.

př.
od.

př.
od.

př.
od.

př.
od.

př.

př.

od.
př.

od.
př.

od.
př.

od.
př.

od.

Jevíčko, náměstí nást. 5
Chornice, hostinec
Městečko Trnávka, kino
Moravská Třebová, aut. n. nást. 8
Koclířov, Hřebeč, tunel

Svitavy, autobus. nádr. nást. 5

Opatov, škola
Česká Třebová, Terminál, nást. 6
Česká Třebová, Kozlov, křižovatka
Květná, hostinec
Janov, Gajer
Litomyšl, Pazucha
Litomyšl, Suchá

Litomyšl, autobus. nádr. nást. 8

Cerekvice nad Loučnou, rozcestí

Vysoké Mýto, autobus. nádr. nást. 1

Libecina
Nové Hrady, náměstí
Osík, pošta
Dolní Újezd, pošta
Desná, obecní úřad
Poříčí u Litomyšle
Budislav, pošta
Proseč, Posekanec

Proseč

Proseč, Paseky, Jednota
Borová, železniční st.
Polička, autobus. st.

8.00
8.06
8.15
8.25
8.32
8.47
8.50
9.01
9.16
9.28

I
I

9.34
9.36
9.41
9.45
9.54

10.03
10.05
10.15
10.20

I
I
I
I
I
I

10.32
10.35
10.38
10.45
10.55

9.00
9.06
9.15
9.25
9.32
9.47
9.50

10.01
10.16
10.28

I
I

10.34
10.36
10.41
10.45

I
I
I
I
I

10.51
10.55
11.01
11.04
11.06
11.10
11.13
11.15
11.19
11.27
11.40

17.00
17.06
17.15
17.25
17.32
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1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

10
1 3 5 7 9

13 14 13 10
10 2 4 8 6

n

n

n

n

n

J

J

J

J

J

5 6 5 10 13 14 13 10 km TČ5 6 5

jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky

10 jede od 3. 7. do 25. 9.
13 jede od 1. 7. do 23. 9.
14 jede od 2. 7. do 24. 9.

Všechny spoje přepravují cestovní zavazadla a jízdní kola.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem Zlatovánek spol. s r. o.
Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

5

6

Polička
Poličské kulturní léto – letní kino (st a pá), kon-
certy, divadla (pá, so, ne)

Colour meeting
22.–23. 7. 2011 – park u hradeb
Tradiční multižánrový festival

Vladimír Merta - koncert
30. 7. 2011 od 20:00 hod. – Centrum B. Martinů

Lucie Redlová - koncert
5. 8. 2011 od 20:00 hod. – Centrum B. Martinů

Festival 555
19.–21. 8. 2011 – Palackého náměstí
Tradiční letní multižánrový festival.
Více na: http://cs-cz.facebook.com/kulturnileto

Vysoké Mýto
Království panenek
1. 7. 2011–2. 10. 2011 – Regionální muzeum
Výstava historických panenek a kočárků.

Kinematograf bří Čadíků
18. 8.–21. 8. 2011 – náměstí Přemysla Otakara II.

Týden hudby – Hudební festival
22. 8. od 18:00 hod., 23.–26. 8. od 19:00 hod. – 
nám. Přemysla Otakara II.
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MS JEZEVEC CHORNICE pořádá

17. SPORTOVNĚ DĚTSKÝ DEN
& PYTLÁCKOU NOC

Pátek 15. 7.   II. PYTLÁCKÉ ROCKOVÁNÍ

Sobota 16. 7.  PO CELÝ DEN VSTUP ZDARMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Hudba DJ Friedl

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu. Děkují všem sponzorům, jejichž seznam bude prezentován na akci.

Mediální partneři:

Obec Chornice
VÍCE INFORMACÍ NA RÁDIU HANÁ

dne 15. - 16. 7. 2011

Fotbalový turnaj žáků
Mše v kostele s TRUBAČI
skákací hrad, horolezecká stěna, povoz koňským spřežením, trampolína
dětský kolotoč   
Firma JET ARROWS - modeláři vystoupení a přehlídka 5 ks vrtulníků,
předvedení turbínového vrtul. pouze 2 ks v ČR
předvedení autíček s možností zapůjčení dětem, jízdy na čtyřkolce
Dětský den - dětské soutěže o ceny, střelba ze vzduchovky 
Sochání motorovou pilou  David Bohatec, následně dražba soch
ukázka hasičské techniky Hasiči Jevíčko, pro děti pěna
Dragons Fire Show vystoupení � nalisty Taletmanie  fakíra P. Kozák
- po vystoupení možnost nechat děti a dospělé lehnout na fakírské lože
ZEKON POWER SHOW vystoupení svět. rekordmana Železného Zekona 
+autogramiáda
DOGDANCING - vystoupení P. Šiškové a border kolie RORI
tanec se psem + ukázka výcviku, příležitost si pejsky půjčit
 a pod vedením možnost vyzkoušet slalom mezi nohama a pod.
vystoupení dalších psích tanečníků (pudl, papillon, pražský krysařík)
vystoupení skupiny sokolníků NYCTEA - letová ukázka dravých ptáků
ohnivá show P. Kozáka
Pytlácká zábava s kapelou KROUNEX    VSTUP ZDARMA

v areálu hřiště a okolí v Chornicích (koná se za každého počasí)
grilované kuřecí steaky, prase na rožni, zvěřinové klobásy, 

kančí guláš, kančí řízek 

20.00        Taneční zábava - KROUNEX
21.30         Koncert skupiny

                            

Celodenní

 bohatá tombola

Hlavní cena 

- POBYT V CHORVATSKU - 

pro dvě osoby,

televizor, 3 x sekačka, atd.

obří podium 

DJ Friedel

stany pivovar 

HOLBA

Pátek 15. 7.  Pátek 15. 7.  

Po celý den výstava obrazů L.  Wrbové a keramické a gra� cké tvorby J. Kábrtové

2. místo ME 2009

3. místo MS 2010

VSTUP 99 Kč
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Když se ulice Komenského ještě jmenovala Orlí
Dnešní Komenského ulice se před rokem 1945 
jmenovala Orlí – Adlergasse. Bývala také zvá-
na „auf der halben Seite“, protože obytné domy 
byly stavěny jen po jedné straně. Na druhé straně, 
u zbytků městských hradeb, stál už tehdy jen jeden 
obytný dům (č. 59).  

Popis Jana Nečesala
Cenným pramenem poznání stavebního vývoje 
města jsou vzpomínky Jana Nečesala, který popsal 
Moravskou Třebovou v zásadě tak, jak vypadala 
v roce 1922, kdy se sem přistěhoval. Text ovšem 
vznikl až v roce 1974 a obsahuje četné zmínky 
o pozdějších změnách.
Pravou, „obydlenou“ stranu Orlí ulice začí-
ná Nečesal popisovat od křižovatky s Lan-
škrounskou ulicí: „Po pravé straně Orlí ulice 
byl jakýsi obchod, potom následuje hostinec 
„auf der Pfütz“ – na kaluži, správně u Labu-
tě. Vedle jsou nízké obytné domky; asi ve 
třetím (č. 16) byla tvarůžkárna Götzl. Vyrá-
běla „světoznámé olomoucké“. … Asi upro-
střed ulice stojí patrový dům malíře Viléma 
Felkla (č. 20). Dále opět nízké domky. Roh 
ulice tvoří městský dům „Bürgerliches Ver-
sorgungshaus“ – přeloženo měšťanský sta-
robinec, zaopatřovna. … Za touto budovou 
a ulicí Zechovou [dnes 9. května] pokračuje 
Půlstrana domkem sedláře Aloise Hegera č. 
36 a vedle kamnáře Růžičky (č. 38), …dále 
domek krejčího Müllera (č. 40)…. Roh uli-
ce tvoří patrový dům, za kterým odbočuje do 
prava ulice Nowakgasse – Nowakova [dneš-
ní Jiráskova].“ …  
Po „odbočení“ do Jiráskovy a Tyršovy Ne-
česal pokračuje: „Vrátíme se zase zpět na ulici 
Komenského a pokračujeme za ulici Nowako-
vou – Jiráskovou.  Pravý roh tvoří domek stolaře 
Böhma; dnes je tam parčík s památníkem Adolfa 
Cihláře. Následuje dům stavitele Frant. Habiche-
ra. Jeho dvůr se táhne až k cestě do musea (okolo 
továrny na Jiráskově). Na konci zahrady má posta-
vený obytný dům pro svoje kočí.  Na jeho dům na 
Komenského navazuje č. 48 – 50 dopravce a ob-
chodníka uhlím Frant. Piffla, třebovského Fügnera 
[předsedy turnerského spolku]. V roce 1945 byl 
tento dům vypálen; dnes [1974] je na jeho místě 
i v domě stavitele Habichera umístěna veterinár-

rista akciové společnosti Tkalcovny sametu a hed-
vábí v Dukelské ulici Julius Alexander s rodinou. 
Dnes zde sídlí Policie ČR. Zachovala se fotografie 
Habicherovy vily. O vile na protější straně (č. 59) 
víme, v jaké podobě byla v roce 1913 navržena. 
Stavebníkem a snad i autorem projektu byl morav-
skotřebovský stavitel Franz Habicher. Dům pak 
podle Nečesala patřil Eberhardovi Mauvé, řediteli 
dolů a závodu na zpracování šamotu v Mladějově, 
později jej koupil továrník Moritz Schur a bydlel 
v něm jeden z vedoucích pracovníků jeho barvírny 
v Brněnské ulici Josef Fieber. 
Nečesal vzpomíná, že v ulici nebyl ve dvacátých 

letech minulého století téměř žádný pro-
voz. Důvodem byly „kočičí hlavy“, který-
mi byla vydlážděna. Kdo nemusel, ten tudy 
raději nejel. Proto asi také příliš nevadilo, 
že firma Jakoba Hannaka i sousední dům 
postavený Franzem Habicherem zasahova-
ly oplocením svých pozemků do vozovky. 
Habicherovi však byla v roce 1913 stano-
vena podmínka, že v případě potřeby musí 
„předzahrádku“ zrušit.
Na  fotografii z roku 1930 můžeme vidět 
starobylý hostinec U černého orla, za ním 
zdobný obytný dům pro zaměstnance Mo-
ritze Schura a naproti vchod do firmy Ja-
koba Hannaka. Ulice byla roku 1930 od 
Svitavské po Zechovu ulici vydlážděna žu-
lovými kostkami a opatřena chodníky, ze 
snímku je však patrné, že oplocení pozem-
ku J. Hannaka pořád zasahovalo daleko do 
jízdní dráhy.

Z dochovaných zpráv a vyobrazení je zřej-
mé, že v Orlí ulici bylo původně několik poměrně 
zdobných obytných budov. V poválečném období 
mizely a měnily se nejrůznějšími způsoby – jedna 
byla vypálena zřejmě z nenávisti k majiteli, další 
později zbořeny, aby udělaly místo rozšiřujícímu 
se Domovu důchodců, nebo přestavěny a přitom 
zbaveny všech architektonických ozdob. Zejména 
jižní část ulice tak postupně získala jiný charakter, 
než jaký měla přibližně v letech 1910 - 1945, kdy 
sloužila k luxusnímu bydlení.

-jm-

Vila stavitele Franze Habichera Pohled do Orlí ulice z křižovatky se Svitavskou a Panskou (dnes Cihlářovou) v roce 1930

ní nemocnice. Dále za těmito domy stojí obytná 
vila továrníka M. Schura. Zde bydlel jeho ředitel 
továrny na Jiráskově ulici. … Za tímto domem ná-
sledují dva nízké domky. Tyto po roce 1945 „pad-
ly za oběť“ Charitě. Jejich soused je honosný dům, 
v němž bydleli úředníci a mistři fy Schur. Řadu za-
končuje hostinec „Zum schwarzen Adler“ – hosti-
nec U černého orla.“ 
Na druhé straně ulice byly mezi budovou školy 
a dnešní Marxovou ulicí (tehdy Frohngasse – Ro-
botní) zahrady. Za měšťanským pivovarem, který 
sem zasahoval z Robotní ulice, stál v úvodu zmí-
něný obytný dům a zámečnická dílna židovského 

majitele Jakoba Hannaka, zvaná „Eisenhof“ – Že-
lezný dvůr. Poslední dům, který tehdy patřil rodině 
Niederlové, už patří k Cihlářově ulici (č. 16).

Obytné domy v jižní části ulice a jejich proměny
V Orlí ulici tedy stály do konce války čtyři vily. 
Pifflova vila byla vypálena po příchodu Rudé ar-
mády 9. května 1945, její fotografie se v muzeu 
nezachovala. Stejně tak nemáme fotografii Schu-
rovy vily (č. 52), která byla natolik reprezentativ-
ní, že v ní mohla být ubytována arcivévodkyně 
Zita. Před druhou světovou válkou v ní bydlel ře-
ditel tkalcovny v Jiráskově ulici, později proku-

Návrh obytného domu č. 59 z roku 1913 – uliční fasáda
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Církve
Církev bratrská

Jiráskova 124, mobil: 721 231 953
e-mail: dobroslav.rousar@seznam.cz

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

Církev československá 
husitská

Náboženská obec CČSH
Dr. Janského 6, 571 01 Moravská Třebová

Tel: 774 365 191; Farář Miloš Košíček
Bohoslužby se konají každou neděli (mimo 3. neděli 
v měsíci ) ve 14.00 hodin v kapli „Souznění“ ve farním 
domě CČSH na ulici Dr. Janského 6 v M. Třebové.
Biblické hodiny se konají vždy po bohoslužbách 
v 15.00 hodin s malým pohoštěním.
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící, ale 
i pro zájemce z řad veřejnosti.

Sbor Českobratrské církve 
evangelické

Svitavská 40; 571 01 Moravská Třebová
farář Alois Němec – mobil 777 234 514

Program bohoslužeb a dalších setkání:
každé pondělí v 15.30 biblická hodina v domově 
důchodců
každý čtvrtek v 17 hod. biblická hodina na faře
každou neděli v 9 hod. bohoslužby v sále na faře

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz

e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: 

P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Internetové stránky farnosti www.farnostmt.cz.
Pořad bohoslužeb:
Po 09.00 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt 18.00 hod. klášterní kostel
Pá 18.00 hod.  klášterní kostel, po mši sv. adora-

ce
So 18.00 hod. klášterní kostel
Ne 08.00 hod. farní kostel
 11.00 hod. klášterní kostel
Pozor změna: V úterý a ve středu budou mše sv. 
v 18.00 hod. ve farním kostele.

XI. ročník Cesty na severozápad

Londýnský Doubledecker v Moravské Třebové

Již po jedenácté uspořádali moravskotřebovští 
skauti v neděli 5. června 2011 cyklistickou akci 
pro veřejnost „Cesta na severozápad“. Slunečné 
dopoledne přilákalo na start rekordních 127 zá-
jemců o aktivní pohyb v přírodě. Na dvanáctikilo-
metrové trase z Udánek ke Hřebečskému hřebenu 
a zpět na ně čekalo 15 kontrol, na kterých plnili 
rozmanité nenáročné úkoly. Nejen děti, pro které 
je akce zejména určena, si přišly na své. K tradič-
ní střelbě z luku a vzduchovky, visuté provazové 
lávce, řezání dřeva nebo třeba první pomoci při 
úrazech letos nově přibyly např. 
chůze na chůdách, přestřelka vod-
ními pistolemi, malování portrétů, 
golf a veselé fotografování účast-
níků. O legraci a nevšední zážit-
ky opravdu nebyla nouze. Nako-
nec neodolala a do programu se 
aktivně zapojila i většina dospě-
lých doprovázejících děti. Věkové 
spektrum aktivních účastníků bylo 
velmi pestré, od tříletých dětí až po 
zkušené seniory (65 let). Na trati 
nejen díky sluníčku vládla pohoda 
a čas ubíhal jako voda. V cíli kaž-
dý „cestovatel“ obdržel účastnický 
diplom, mapku a něco pro mlsný 
jazýček, ale určitě nejcennější byly 
pěkné zážitky a pocit příjemně pro-

žitého dopoledne. O tom, jak to na letošní „Cestě“ 
vypadalo, se můžete na vlastní oči přesvědčit na 
webových stránkách www.junak.mtrebova.cz/
cnsz, kde najdete kromě podrobnějších informa-
cí také např. autentické zápisy účastníků a odkazy 
na rekordní množství pořízených fotografií. Na or-
ganizaci letošní „Cesty“ se podílelo 33 pořadate-
lů. Poděkování za všestrannou podporu patří také 
městu Moravská Třebová. 

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Olympijská kampaň Žijeme Londýnem navštívi-
la Moravskou Třebovou ve středu 1. červ-
na. „Cílem tohoto projektu je podpořit 
myšlenky olympismu, podpořit české 
reprezentanty na olympijských hrách 
v Londýně, informovat veřejnost 
o možnostech, jak zakoupit vstupenky 
do Londýna a motivovat mládež ke sportu 
a pravidelným pohybovým aktivitám,“ říká 

Milan Jirásek, předseda Českého olympijského 
výboru. „Olympijský“ doubledecker tovární 

značky Bristol byl vyroben v roce 1959. 
Dlouhá léta sloužil v Londýně, jeho 
maximální konstrukční rychlost dosa-
huje 85 kilometrů za hodinu. V České 
republice je registrován jako historic-

ké vozidlo na veteránských značkách. Je 
vybaven speciální multimediální technikou 

a představuje komplexní informační základnu 
o všem, co souvisí s Českým olympijským týmem 
a olympiádou v Londýně. Pro všechny, kteří milu-
jí sportovní soutěže, byl připraven v těsném sou-
sedství doubledeckeru také veslařský trenažér. Fa-
noušci mohou sledovat novinky kampaně Žijeme 
Londýnem na speciálních webových stránkách. 
www.zijemelondynem.cz

Daniela Blahová, tisková mluvčí města

Zatmění měsíce
V noci z 15. na 16. 6. 2011 bylo možné pozo-
rovat výjimečný úkaz – úplné zatmění Měsí-
ce. Toto zatmění bylo jediné úplné viditelné 
nad územím České republiky od února 2008 
až do září 2015. Výjimečnost tohoto úkazu 
spočívá zejména v délce trvání fáze úplné-
ho zatmění (téměř 101 minut). Toto nebeské 
představení si nenechali ujít členové astrono-
mického kroužku a na hvězdárně Boleslava 
Tecla při DDM se spoustou spolupozorují-
cích zažili výjimečný a fantastický zážitek. 
Věříme, že příznivců astronomie bude při-
bývat a hvězdárna, která prochází fází rekon-
strukce, přinese hodně takových zážitků.

KAPKA 2011
KAPKA je humanitární akce skautů a skau-
tek od 15 let, pořádaná ve spolupráci s Na-
dací pro transplantace kostní dřeně. Jejím 
cílem je pomoci lidem postiženým nemo-
cemi krvetvorby, například leukémií, a to 
jak získáváním finančních prostředků, 
tak rozšiřováním registru možných dárců 
a informováním veřejnosti o možnostech 
dárcovství kostní dřeně. Již potřetí proto 
o víkendu 10.–12. června umývala desítka 
dobrovolníků z řad místních skautů na mo-
ravskotřebovských čerpacích stanicích skla 
projíždějících automobilů. Podávala řidi-
čům informace o činnosti Nadace a mož-
nostech pomoci a zároveň od nich přijímala 
finanční příspěvky do připravených kasi-
ček. Celkem se vybralo 17 507 Kč. Všem 
zúčastněným patří velký dík, neboť vybra-
ná částka pokryje téměř pět vyšetření dob-
rovolných dárců kostní dřeně, která nejsou 
hrazena zdravotní pojišťovnou. Děkujeme 
také všem majitelům čerpacích stanic, kte-
ří nám umožnili zrealizovat tuto akci. Jsme 
rádi, že kapka našeho úsilí může pomoci 
zachránit několik lidských životů.

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

Dům dětí a mládeže

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Činnost Domu dětí a mládeže Mor. Třebová je v době 
letních prázdnin každoročně spjata s pořádáním táborů 
a pobytů. Rodiče tak měli možnost přihlásit děti na tábory 
všeobecného zaměření, či specializované s výukou břiš-
ních tanců, horolezectví nebo strávit se svými dětmi týden 
v Chorvatsku. Těší nás, že veřejnost má o naši prázdni-
novou činnost zájem – svědčí o tom ta skutečnost, že již 
v květnu byla místa na táborech a pobytech zaplněna.
Vzpomínka: V měsíci květnu zemřela paní Dana Marko-
vá, naše dlouholetá externí pracovnice, neodmyslitelná ve-

doucí zájmového kroužku gymnastiky. Byla zakladatelkou 
Gymnastického čtyřboje podporovaného Zdravým městem 
Mor. Třebová, kterého se každoročně zúčastní několik de-
sítek chlapců a dívek z celého okolí Moravské Třebové.
Poděkování: Tímto prostřednictvím bychom chtěli podě-
kovat všem externím pracovníkům za profesionální práci 
při vedení zájmových kroužků v uplynulém školním roce 
a budeme se těšit na další spolupráci opět po prázdninách.

pracovníci DDM

ZA ZÁBAVOU DO KNIHOVNY
Prázdniny pro rodinu
Půjčovní doba: červenec-srpen 2011, jednotná půjčov-
ní doba pro děti i dospělé! 
PO-ČT: 9.00–17.00 hod., PÁ: zavřeno, SO: 9.00–12.00 
hod.
HRAJEME SI SPOLU 
celý den k dispozici společenské hry: pexeso, puzzle (malé 
i velké – 24-1000 částí), kris-kros, scrabble, sudoku, stolní 
fotbal, aj., kolo štěstí – vědomostní kviz s odměnou!
KNIŽNí STOPOVANÁ – s knihami za dobrodružstvím 
a pokladem (literární a vědomostní kviz).
INSPIRACE - výstava knih o zábavě, hrách, sportech, 
výtvarných a jiných rukodělných činnostech pro děti, vý-
stava map a turistických průvodců, tipy na rodinné výle-
ty.
1. 7. 2011 – 31. 8. 2011 – Výtvarný obor ZUŠ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Moravská Tře-
bová, třída p. učitelky Heleny Kancírové a Gabriely Po-
korné. Přístupno v půjčovní době knihovny.

Knihovna dětem
1. 7. 2011 – 31. 8. 2011 – Výstava čtenářských deníků 
Výstava čtenářských deníků ze soutěží pořádaných kni-
hovnou ve školním roce 2010/2011 - Čte celá třída, Kdo 
čte, ten se nenudí. Přístupno v otevírací době knihovny.
1. 7. – 31. 8. 2011 – KNIŽNí STOPOVANÁ 
Tajuplná výprava s knihami za dobrodružstvím a pokla-
dem (literární a vědomostní kviz pro děti).
1. 7. – 31. 8. 2011 – Putování po knihovnách
Soutěž pro děti ve sbírání razítek v knihovnách v ČR i v 
zahraničí. Vítězem se stane ten, kdo získá nejvíce razítek. 
Uzávěrka 3. 9. 2011, vyhodnocení 15. 9. 2011 v 15.00 
hod. v dětském oddělení knihovny.
1. 7. – 31. 8. 2011 – Nejlepší prázdninový čtenář
Soutěž o nejpilnějšího prázdninového dětského čtenáře. 
Podmínky – půjčit si a přečíst během prázdnin co nejví-
ce knih, namalovat obrázek z přečtené knihy nebo o ní 
napsat krátký zápis. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů 
(1 bod=1půjčená a přečtená kniha, 1 bod=1 obrázek nebo 
zápis). Ukončení soutěže – 3. 9. 2011, vyhodnocení 15. 9. 
2011 v 15.00 hod. v dětském oddělení knihovny.
7. 7. 2011 – Šikovné děti mezi námi
Lakování nehtů pro děti i dospělé, svou dovednost před-
staví Marika Zemanová. Začátek ve 14.00 hod. v dětském 
oddělení.

Čte celá třída
Ve školním roce 2010/2011 proběhl již 13. ročník soutěže 
Čte celá třída, kterou pořádá  Městská knihovna Ladisla-
va z Boskovic v Moravské Třebové. Soutěž probíhala od 
1. 10. 2010 do 31. 5. 2011 a zúčastnilo se jí 21 tříd a 414 
žáků. Jejich úkolem bylo ve sledovaném období navštívit  
společně alespoň jednou  knihovnu, stát se v co největším 
počtu čtenáři knihovny a přečíst co nejvíce knih a časo-
pisů. Na závěr soutěže musela každá třída předložit spo-
lečný čtenářský deník, ve kterém by každý soutěžící žák 
napsal minimálně jeden záznam o přečtené knize. 
Knihovna výsledky soutěže čtvrtletně vyhodnocovala a o 
průběhu informovala jednotlivé školy. Soutěž byla hod-
nocena ve 2 kategoriích - I. stupeň ZŠ a speciální školy 
a II. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium. 
I. kategorie – 1. místo 7. tř. (spec. škola), 2. místo 8. tř. 
(spec. škola), 3. místo 9. tř. (spec. škola)
II. kategorie – 1. místo 1. AV (gymnázium), 2. místo 4. AV 
(gymnázium), 3. místo 2. AV (gymnázium)
Vítězné třídy knihovna slavnostně odměnila. Mohly se tě-
šit na dort a různé sladkosti, ale hlavně na knižní odměny 
nebo čtenářské deníky. 
Soutěž „Čte celá třída“ je v rámci projektu Knihovna 
21. století finančně dotována Ministerstvem kultury ČR. 
Smyslem celé soutěže je podporovat děti ve čtení, vést je 
k rozvoji čtenářských dovedností a vytvořit u nich návyk 
pravidelně knihovnu navštěvovat. Žáci se navíc naučí vy-
hledávat informace a pracovat s nimi, učí se samostatnos-
ti, zodpovědnosti a hlavně - smysluplně tráví svůj volný 
čas. Gratulujeme vítězům a všem dětem přejeme krásné 
prázdniny! Třídní čtenářské deníky budou po celý červe-
nec a srpen vystaveny v knihovně! Věříme, že se pro děti 
stanou tím nejlepším doporučením pro prázdninové čtení. 

Rodinné a mateřské 
centrum „SLUNÍČKO”

V období letních prázdnin je RMC uzavře-
no s výjimkou jednorázových akcí. Podrobný 
program všech akcí najdete na našich webo-
vých stránkách a na samostatných letácích. 
www.mcslunicko.websnadno.cz

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 4. 7. 2011 v refek-
táři františkánského kláštera v 10:00 hod. 
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se uskuteční 
13. 7. 2011. Sraz bude ve 14:00 hod na parkovišti u soci-
álních služeb na Svitavské ulici.
Provoz humanitárního šatníku je beze změn, vždy v pá-
tek od 15:00 do 17:00 hod.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. 
Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupi-
lová, tel.739 002 744.

Postní almužna
Od popeleční středy 9. března do květné neděle 17. dub-
na letošního roku probíhala v moravskotřebovském a je-
víčském regionu opět sbírka s názvem „Postní almužna“. 
Díky štědrosti dárců z jednotlivých farností se podařilo 
nasbírat 36 698 Kč. Z tohoto výtěžku bude částka 27 698 
Kč použita na zakoupení polohovací postele do půjčovny 
zdravotních a kompenzačních pomůcek. 4 000 Kč bude 
zasláno na pomoc Japonsku a ze zbylé částky bude finan-
cováno zakoupení igel. pytlů do humanitárního šatníku 
a nákup pracích prostředků pro praní šatstva pro lidi bez 
přístřeší. Všem, kteří na tuto sbírku přispěli děkujeme.

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:
Ozdravný a poznávací pobyt klientů v Krkonoších
Díky finanční dotaci 10 000 Kč, kterou jsme obdrželi od 
hejtmana Pardubického kraje pana Martínka, jsme mohli 
zorganizovat pro klienty DS Domeček a STD Ulita po-
znávací a ozdravný pobyt v Krkonoších. Tento pobyt se 
uskutečnil 13.–17. 6. 2011. Klienti byli ubytováni v re-
kreačním zařízení v Dolním Dvoře u Vrchlabí. Z této 
základny podnikali výlety do okolí. Díky příjemnému 
počasí se podařilo klienty pomocí lanovky dopravit na 
Sněžku, což byl pro mnohé nezapomenutelný zážitek. 
Během ozdravného pobytu ještě navštívili Jánské Láz-
ně, kde si prohlédli krásné lázeňské město a lanovkou se 
vydali na Černou Horu. Návštěva Vrchlabí byla spoje-
na s návštěvou Muzea řemesel. Poprvé v životě mohli 
klienti na vlastní oči spatřit prameny Labe. Cestou zpět 
jsme navštívili Muzeum perníku a Obří akvárium s pod-
vodním tunelem a deštným pralesem v Hradci Králové. 
Poslední zastávkou na našem putování byl státní zámek 
Hrádek u Nechanic. Pro klienty byl po celou dobu poby-
tu připraven další doprovodný program jako např. spole-
čenský večer, či opékání buřtů. Celý pobyt probíhal ve 
velmi milé atmosféře a přispěl k upevnění vzájemných 
vztahů mezi klienty a pracovníky. Všem, kteří nám s re-
alizací tohoto pobytu pomohli a podpořili nás, upřímně 
děkujeme.

Poděkování žákům gymnázia
Naše poděkování patří žákům moravskotřebovského 
gymnázia, kteří v hodinách biologie předpěstovali fialky 
a zároveň na ně vyrobili v rámci keramické dílny květi-
náče a darovali je DS Domeček. Tento dárek všechny kli-
enty velmi potěšil a přispěl k zútulnění prostor denního 
stacionáře. Zároveň tento dar pomůže klientům osvojit si 
nové dovednosti spojené s pěstováním květin. 
Další informace a kontakty najdete na našich interne-
tových stránkách: www.mtrebova.charita.cz, či v zaří-
zeních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitavská 44, 
M. Třebová.

Ohlédnutí za orientálním 
podvečerem

Dne 3. 6. 2011 kinosálem muzea v Moravské Tře-
bové zaznívala krásná hudba a celý program měla 
v rukou vedoucí zájmového kroužku SOLIMÁNKY, 
paní Miloslava Přibylová. Ta s malými orientálními 
tanečnicemi předvedla krásná vystoupení a děvčata 
tak připravila všem přítomným nezapomenutelný zá-
žitek. Některá z nich vystupovala před publikem úpl-
ně poprvé a obrovský potlesk byl pro ně zaslouženou 
odměnou. Děkujeme Kulturním službám Moravská 
Třebová za spolupráci, také všem účinkujícím a ma-
lým tanečnicím přejeme krásné prázdniny a těšíme se 
na ně zase příště….

Pracovníci DDM Moravská Třebová
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Výlet do 

Uplynulý školní rok na „Křižovatce“

Den otevřených dveří

Bratislavy
Měsíc červen je pro žáky měsícem školních vý-
letů. Jednoho takového krásného výletu se zú-
častnili vybraní žáci naší speciální školy, které 
doplnily děti z místního dětského domova. Celá 
akce se uskutečnila díky panu L. Weinlichovi, 
který sponzorsky zajistil dopravu autobusem do 
hlavního města Slovenska. Navíc nám zorga-
nizoval společně se slovenskou stranou velice 
pestrý program. Po příjezdu do Bratislavy jsme 
si společně prohlédli hrad a přilehlé zahrady 
a také se mohli „pokochat“ pohledem na řeku 
Dunaj a krásné panoráma, které je v sousedství 
hradu. Děti využily různých atrakcí, které jsou 
v prostorách zahrady hradu. Dalším bodem pro-
gramu byla návštěva Denního stacionáře Rosa, 
kde byl pro nás připraven výborný oběd a jako 
moučník byl podáván – moravský koláč! Ně-
které děti soutěžily společně se slovenskými 
v různých dovednostních sportovních disciplí-
nách, kterými byla lukostřelba, šipky a pétan-
que. Mimořádně velkým zážitkem byla pro děti 
projížďka na koních v rámci hipoterapie. Zají-
mavé byly také ukázky animoterapie, artetera-
pie a muzikoterapie. Společně se staršími dět-
mi jsme navštívili Denní stacionář Gaudeamus, 
kde jsme po prohlídce tohoto zařízení určeného 
pro tělesně a mentálně postižené klienty zašli do 

V uplynulém školním roce se naše škola zapo-
jila do celé řady projektů. Z Pardubického kraje 
byla naší škole přiznána účast v projektu Pod-
pora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání. 
Pro nás má tento projekt význam pro rozšíření 
dalších zajímavých aktivit pro žáky ZŠ i děti 
v přípravné třídě pod vedením pedagogů a asi-
stentky pedagoga. Zdravé město Moravská Tře-
bová vypsalo také několik grantů. Škola uspěla 
s projektem „Komunikace aneb cesta ke kama-
rádům a k přírodě“. Tento projekt proběhl na 
Srnčí pro žáky 5. a 6. třídy v září. Získali jsme 
také grant z rozpočtu Pardubického kraje pro 
podporu lyžařského výcvikového kurzu, ten se 
uskutečnil v březnu. Další byl projekt minister-
stva zemědělství „Košík plný rozumu“, jehož 
cílem byla podpora zdravého stravování. V ce-
lostátním kole v Praze jsme získali další zají-

mavé zkušenosti. Projekt „Právo pro každého“ 
je projektem ministerstva školství, který má za 
úkol zvýšit právní vědomí žáků. Pokračuje dru-
hým rokem. Největším projektem je „EU peníze 
školám“ pod názvem „Aktiv Učitel“. Vyučující 
budou tvořit digitální učební materiály, kterými 
lze zefektivnit celý výchovně vzdělávací proces, 
současně škola obdrží další moderní školní po-
můcky – pylonovou interaktivní tabuli (interak-
tivní tabule budou již ve všech třídách), hlasova-
cí zařízení, dataprojektory, vizualizéry. Součástí 
je ucelený program metodické odborné pomoci 
pro vyučující. Tento projekt je rozvržen do dvou 
let. Po celý rok se žáci účastnili spousty dalších 
zdařilých akcí. Školní rok můžeme hodnotit jako 
zajímavý pro žáky a úspěšný pro pedagogy.

Vyučující z „Křižovatky“

II. Mateřská škola Jiráskova v Mor.Třebo-
vé pořádala v sobotu 30. 4. 2011 již tradič-
ně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, spojený 
se zápisem dětí do MŠ. Tentokrát, z důvodů 
rekonstrukce II. MŠ, pouze na odloučeném 
pracovišti MŠ Tyršova. Zatím co na školní 
zahradě II. MŠ na Jiráskové ulici vládl čilý 
ruch a ochotní rodiče zvelebovali prostory 
pro bezpečné hry svých dětí, v MŠ Tyršova 
měli noví rodiče s dětmi možnost projít si 

a prohlédnout vybavení tříd a dopoledne si 
opravdu užít. Velkému zájmu se těšila nově 
vybudovaná třída „Světlušek“, která skvěle 
doplnila již stávající třídu „Berušek“, „Vče-
liček“ a „Motýlků“. Těšíme se na spolupráci 
rodičů a děkujeme za jejich přízeň.

Kolektiv zaměstnanců  
II. Mateřské školy Jiráskova  

a odloučeného pracoviště Tyršova

Kurz dopravní 
výchovy na 

„Křižovatce“
Stejně jako v předešlých letech i letos 
proběhl na naší škole ve 4. třídě kurz 
dopravní výchovy. V letošním školním 
roce čekalo na žáky překvapení. Část 
dopravní výchovy připravili pro děti 
strážníci Městské policie v Moravské 
Třebové. Jak teoretickou, tak praktic-
kou část měli perfektně a zajímavě při-
pravenou. Některé děti je obtížné za-
ujmout, ale strážníkům se to podařilo. 
Žáci se za krátkou dobu hodně naučili 
a na závěr kurzu získali průkaz cyklis-
ty. Doufáme, že budou v této činnosti 
pokračovat i příští školní rok. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat stráž-
níkům Městské policie v Moravské 
Třebové za poutavě připravenou řadu 
přednášek pro žáky všech věkových 
kategorií v průběhu celého školního 
roku. 

Vyučující z „Křižovatky“

místního krytého bazénu, kde jsme mohli absol-
vovat hodinovou lekci hydroterapie a v rámci 
které jsme si zahráli např. vodní pólo. Velkým 
zážitkem pro děti byla možnost řídit zmenšený 
„vodní skútr“. Den uběhl „jako voda“ a bylo tře-
ba pomýšlet na návrat domů. Děti po návratu 

mohly svým rodičům vyprávět zážitky, které za-
žily společně se svými spolužáky a slovenskými 
kamarády.

Miroslav Muselík (Red. upraveno)
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O víkendu 18.–19. 6. 2011 zatáhla svoji oponu fot-
balová sezona 2010/2011, některé týmy morav-
skotřebovského Slovanu naplnily svým umístěním 
předsezonní očekávání, jiné naopak zklamaly, ale 
z celkového pohledu můžeme konstatovat, že po lis-
topadové volbě nového výboru se oddíl stabilizoval, 
vše opět funguje tak jak má a vedením oddílu jsou 
vytvářeny podmínky pro kvalitní fungování celého 
oddílu v následujícím období.
A muži: Po nepovedeném podzimu byl tým doplněn 
o nové a staronové tváře (Potáček, Hányš, Kučerňák, Ve-
čeřa), hra týmu se oproti podzimu výrazně zlepšila, tým 
odehrál jarní část soutěže s bilancí 10 vítězství, 1 remíza 
a 2 porážky, v celkovém součtu A mužstvo obsadilo 4. 
místo v I. A třídě se ziskem 46 bodů, nejlepšími střelci 
týmu se stali zimní posily Michal Kučerňák, který vstře-
lil 12 branek a Michal Večeřa, který se trefil desetkrát.
Poslední výsledky:
FK OEZ Letohrad B – SKP Slovan 1 : 3, br.: Ku-
čerňák 3
SKP Slovan – TJ Valy 2 : 0, br.: Strouhal, Kučerňák
SKP Slovan – Agria Choceň B 5 : 0, br.: Kučerňák 2, 
Staněk, Kozák, Čermák
Mezilesí Načešice – SKP Slovan 0 : 3, br.: Kučerňák 
2, Potáček
B muži: Po podzimu vládli okresnímu přeboru s ná-
skokem 4 bodů, jaro však tomuto mladému kolektivu 
nevyšlo, na podzimní výkony dokázali hráči navázat 
jen v několika utkáních a v konečném součtu vše sta-
čilo pouze na 2. místo se ziskem 42 bodů, nejlepším 
střelcem týmu i celého okresního přeboru se stal s 16 
góly Robin Polák.
C muži: Mužstvo, kde hrají pro radost zejména star-
ší hráči obsadilo v B skupině III. třídy 8. místo se 

ziskem 19 bodů, v následné baráži přehráli třebov-
ští hráči tým Trstěnic, v dalším kole nestačili na tým 
Opatovce, v tomto mužstvu však nejsou na prvním 
místě výsledky, ale především radost ze hry.
Dorost: Starší i mladší dorostenci startovali v kraj-
ském přeboru, starší dorost obsadil se ziskem 21 bodů 
až 12. příčku, to bylo způsobeno zejména tím, že ka-
tegorii staršího dorostu postihlo v průběhu celé se-
zony velké množství zranění, z tohoto důvodu téměř 
k žádnému zápasu nenastoupila optimální sestava, 
pozitivem je skutečnost, že na rozdíl od hokeje naši 
odchovanci dostávají příležitost v kategorii mužů, 
Martin Kozák se již zabydlel v A týmu, Martinové 
Trefil a Zobač jsou již platnými členy B mužstva do-
spělých.
V mladším dorostu jsme měli k dispozici jeden z nej-
mladších kolektivů v soutěži, což znamenalo až 13. 
místo se ziskem 13 bodů.
Žáci: Po letním postupu do krajského přeboru jsme 
byli nuceni přebudovat kompletně tým starších žáků, 
kluci si na náročnou soutěž v průběhu podzimu zvy-
kali, na jaře již byli všem soupeřům rovnocennými 
protivníky, vše nakonec stačilo na 12. místo se zis-
kem 25 bodů.

Mladší žáci ihned zapadli do nové soutěže, předvá-
děli solidní výkony, konečné umístění 10. příčka se 
ziskem 34 bodů. 
Další podrobné informace, výsledky a tabulky najde-
te na oficiálních webových stránkách klubu: 
www.skpslovanmt.websnadno.cz.

Martin Tylšar, vedoucí oddílu

Fotbalová sezona 2010/2011 skončila

Další odchovanec Slovanu na cestě do profesionálního fotbalu

Také florbal má v Moravské Třebové silnou pozici

Michal Holub (*1994), rodák z Jevíčka, kde začínal s fot-
balem a odkud přešel po zvládnutí prvních fotbalových 
krůčků do mládežnických týmu SKP Slovan Moravská 
Třebová, je další z řady hráčů, kteří s fotbalem začína-
li v moravskotřebovském Slovanu a následně si zkusili 
vyšší soutěž. Michal v současné době působí v mladším 
dorostu SK Sigma Olomouc, kam přestoupil na jaře roku 
2009. Se svými se v právě skončené sezoně stal vicemis-
trem České republiky, pravidelně nastupuje v základní 
sestavě a v letošní sezoně vsítil 14 branek. Michal je sou-
časně členem reprezentace ČR do 17 let, přičemž v první 
polovině měsíce května byl součástí týmu, který v této 
věkové kategorii obsadil na Mistrovství Evropy v Srbsku 
3. místo v základní skupině B po třech remízách s týmy 
Nizozemska, Německa a Rumunska. Michal nastoupil 

v základní sestavě v úvodním utkání proti Německu. Se 
svými reprezentačními spoluhráči se dokázal tímto umís-
těním kvalifikovat na Mistrovství světa do 17 let, které se 
uskuteční v termínu od 18. 6. 2011 do 10. 7. 2011 v Me-
xiku. Všichni v oddíle věříme, že Michal bude dobrým 
příkladem pro spoustu chlapců, kteří nastupují v dresu 
našich mládežnických mužstev, a že se mnozí z nich po-
kusí pokračovat v jeho stopách. Touto cestou bychom 
rádi upozornili rodiče všech dětí z Moravské Třebové 
i okolí na skutečnost, že stále probíhá nábor nových 
zájemců o fotbal, bližší informace všem rád poskytne 
hlavní trenér mládeže SKP Slovan pan Lukáš Vybral (tel. 
777322806) nebo člen výboru oddílu za mládež pan Mgr. 
Martin Komoň (tel. 736456387).

Martin Tylšar, vedoucí oddílu

Moravskotřebovští neregistrovaní florbalisté zakonči-
li již čtvrtou sezonu Amatérské florbalové ligy (AFL) 
v Brně, tentokrát v nejvyšší první lize. Celoroční soutěž 
proběhla s vyšší konkurencí a bojem až do závěrečné-
ho zápasu. Kösso obsadilo v nabité soutěži první příčku 
a po několikaletém snažení dosáhlo absolutního vrcho-
lu amatérského florbalu Jihomoravského kraje v konku-
renci osmdesáti týmů. Po loňském zisku neoficiálního 
titulu mistra ČR mezi amatéry je tento výsledek dalším 
velkým úspěchem florbalu z Moravské Třebové. (Více 
na http://1.afl.cz/). Absence sportovní haly soutěžních 

florbalových rozměrů v Mor. Třebové zavála skupinku 
hráčů Kössa do svitavského florbalového oddílu, se kte-
rým vybojovala skvělé 4. místo v třetí nejvyšší soutě-
ži divizi III. Na solidním výsledku Svitav se podíleli 
zejména brankář Skácelík a útočníci Doseděl a Štěpař 
Michal. Druhá skupinka florbalových Kösso - veteráni 
- bojovala v dresu SC HATTRICK BRNO FBŠ v prv-
ní lize ČFBU kategorie veteráni. Po předloňském titulu 
mistra ČR a loňském třetím místě se pětice třebováků 
Komoň P., Peškar R., Křeček J., Černý M. a Vykydal J. 
mohla radovat ze zisku bronzových medailí. 

Orientační závod BACH 
Advance Chalenger 2011 
byl nadmíru dramatický

Devadesátka bikerů se postavila na start i v třetím zá-
vodě v rámci seriálu Haibike Cup Cykloman 2011. 
Pořadatelský tým připravil 30 kontrolních stanovišť, 
které nebylo jednoduché projet beze zbytku - časově to 
nebylo možné. Jednotlivé kontroly dovedly účastníky 
na všechny důležité kopce v okolí města, jež nabíze-
ly největší bodový zisk (Mladějovské hradisko, Hušák, 
Jahodnice, Mařín, Dubina, Křížový vrch). Všem daly 
rozdílné trasy pořádně zabrat. „Jistojistě to byl nejza-
jímavější model, ale i nejtěžší varianta za 10 ročníků“ 
shodli se cyklisté. Jak dosáhnout úspěchu, volil každý 
po svém. Polovina dvojic směřovala na Mladějovské 
hradisko a volila variantu ve směru hodinových ručiček. 
Mezi nimi i manželé Schneiderovi, jejich jména jsou už 
třikrát vyryta na putovním poháru. „Tak vyšťavena jsem 
už dlouho nebyla. Zakufrovali jsme, sice jsme ztratili 
jen málo, ale přesto…“  prozradila ženská půlka páru 
v cíli. Jak se v cíli ukázalo, ti nejlepší zvolili opačný 
směr. Nejlepší dvojice zvládla za 4 hodinový limit něco 
přes 70 km a 17 stanovišť (loni: 87 km, 21 stanovišť) 
s rozdílnou bodovou hodnotou. Na piedestal tak vystou-
pala nesmírně silná dvojice D. Orálek – J. Doležel. 

Rehau aréna i v létě 
v plné permanenci

Ledová plocha REHAU arény „vzala za své“ v polo-
vině března, datum však neznamenal STOP pro tento 
skvost sportovní infrastruktury ve městě. Spíše na-
opak. Právě přes letní sezónu se projevuje význam 
haly a variabilita jejího prostoru. Letní sporty díky 
hale získaly nový, potřebný prostor ke své aktivitě 
a široce jej využívají. Nejčastěji zde hostují in-lajnoví 
hokejisté, nohejbalisté, florbalisté, basketbalisté. Své 
místo zde naleznou i volejbalisté, futsalisté či spor-
tovní gymnasté. Hokejisté zde naplňují letní část své 
přípravy, potkáme zde členy ASPV (ringo). S největ-
ší pravděpodobností se dočkáme i větší kulturní akce 
v této multifunkční hale…

Branný víceboj – 
mistrovství SR do 15 let

Ve dnech 10. a 11. 6. jsme se zúčastnili jako zá-
stupci BTS ČR branného víceboje - mistrovství 
SR v Kováčově. V krásném, ale kopcovitém teré-
nu na břehu Dunaje proběhl hlavní závod sezóny 
ZBTČ SR. Za ČR závodila dvě družstva v kom-
binovaném složení ze základních organizací Mo-
ravská Třebová, Svitavy a Vendolí. I když pro 
nás bylo velmi obtížné konkurovat dětem ze Slo-
venska, které mají brannou výchovu v osnovách 
pro základní školy, nemusíme se za naše výkony 
stydět. Jedno družstvo skončilo na 6. místě a dru-
hé na 13. Úspěchem pro náš klub bylo i nejlepší 
umístění závodníka z ČR Františka Přidala. 
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

3. 7. - Cykloturistický výlet po trase přes Svojanov, Mí-
rov a Bukovou do údolí Třebůvky v délce cca 60 km. 
Sraz zájemců v 10,00 hod u autobus. nádraží. Návrat 
okolo 17,00 hod. Svačinu s sebou. Vede: J. Kuncová 
5. 7. -  Cykloturistický výlet do Bušinova v délce cca 60 
km. Sraz zájemců v 9,00 hod. u autobus. nádraží. Návrat 
okolo 16,00 hod. Vede: P. Harašta
9. 7. - Cykloturistický výlet  K Pastvinské přehradě po 
trase přes Lanškroun, Letohrad a Jablonné n. Orl. Délka 
trasy cca 100 km. Sraz zájemců v 8,00 hod. u autobus. 
nádraží. Návrat okolo 17,00 hod. Vede: J. Schneeweiss
13. 7. - Červencové „Přátelské posezení v klubovně“ 
pro upřesnění programu činnosti na srpnové akce a je-
jich organizační zabezpečení. Začátek v 19,00 hod.
17. 7. - Pěší výlet povodím řeky Tiché Orlice „Kolem 
Mytkovských skal do Brandýsa n. Orl.“ Sraz zájem-
ců v 6,40 hod. na nádraží ČD. Návrat okolo 17,00 hod. 
Vede: J. Schneeweiss
24. 7. - Cykloturistický  výlet  „Od Nových Hradů do 
Ležáků“ s přepravou cyklobusem. Délka trasy cca 65 
km. Sraz zájemců v 8,15 hod. na autobus. nádraží. Vede: 
D. Mikulková
V červenci budou opět uskutečňované pravidelné 
středeční a nedělní odpolední cyklovyjížďky do blízkého 
okolí. Pokud je v plánu uveden nedělní celodenní výlet, 
odpolední vyjížďka se přesouvá na sobotu. Sraz ve 
13,00 hod. u autobus. nádraží na Komenského ulici. 
Bližší informace u p. MUDr. H. Doleželové na tel. 
461316755. Případné změny v programu a doplňky 
budou zveřejněné ve vývěsní skříňce a na webových 
stránkách odboru www.kctmt.webnode.cz.

Zprávy z atletiky
Třebovští muži odstartovali jarní část sezóny. Jejich první 
zastávkou byl Hradec Králové, kde 22. května proběhlo 
první kolo společného krajského přeboru družstev Par-
dubického a Královéhradeckého kraje. Do letošních bojů 
nastoupilo rekordních deset družstev, tedy o čtyři více než 
v sezóně předešlé. Pravidla soutěže umožňují start kaž-
dého závodníka v nejvýše čtyřech disciplínách a štafetě. 
Časový harmonogram byl sestaven tak, že start jednoho 
svěřence i ve třech disciplínách v jeden čas nebyl výjim-
kou. Podmínky však byly pro všechny stejné. Z výsledků 
potěšila individuální vítězství Havlíka v obou překážko-
vých bězích (110 a 400 metrů), Peřiny ve vrhu koulí a třetí 
místa našich vytrvalců Schramma (1500 m) a Berky (5000 
m). Na výsledném bodovém zisku 151,5 bodů se však po-
díleli téměř všichni (Havlík 30,25 body). Tímto výkonem 
obsadilo naše družstvo druhé místo se ztrátou na první Sla-
tiňany pouhých 9,5 bodů. Druhé kolo proběhlo v Týništi 
nad Orlicí. Třebováci si zde vítězství již ujít nenechali 
a vyhráli se suverénním náskokem 87,5 bodů na tentokrát 
druhé Slatiňany. V Týništi podal nejlepší výkon již tradič-
ně Michael Havlík, který vyhrál 100 m (3. místo obsadil 
Nečas), 110 m př., 4x400 m, doběhl druhý v běhu na 400 
m př. a k tomu přidal ještě 6. místo v trojskoku. Celkově 
sesbíral 38,75 bodů a potvrdil svoji nenahraditelnost pro 
tým. 21,75 bodů dokázal ukořistit Martin Hlaváč a zejmé-
na jeho nový osobní rekord v běhu na 400 m př. (3. místo 
za 59,26 s) je třeba rovněž zmínit. Skvělé výkony podali 
i všichni naši čtvrtkaři (Janků, Keclík, Strouhal, Gre-
gor, Schramm), kteří dokázali skvěle bodovat. Schramm 

přidal posléze společně s Matuškou 
7 resp. 4 body v běhu na 800 m. 
Další bodový příděl přišel ze skoku 
o tyči - trio Keclík, Hlaváč a Část-
ka se přehouplo přes laťku ve výšce 
280 cm a podělilo se o 4. až 6. místo 
(bodoval i devátý Niedoba). V kou-
li navázal Martin Peřina na výbor-
ný výkon z Hradce a odvezl si osm 
bodů za důležité 3. místo, k osob-
nímu rekordu se vybičoval Radek 
Pavliš a k bodu (ten patří Robinu 
Šiborovi) mu chybělo pouze 9 cm. 
V závodě se předvedla i nová posila 
týmu Martin Hanousek, který po 8. 
místu v hodu kladivem přidal 1. mís-
to v hodu oštěpem. Nepostradatelné 
body do sbírky za solidní výkony však přidali opět téměř 
všichni (Sekanina, Polák, Dvořák, Čermák, Berka, …). 
Třešnička na dortu přišla však až v závěru, kdy z celko-
vého počtu patnácti štafet v běhu na 4x400 m obsadily 
naše štafety první tři místa a podtrhly tak nejen celkové 
vítězství v tomto kole, ale i průběžné vedení v soutěži. 
11. června vyrazila hrstka našich závodníků poměřit síly 
do Pardubic, kde se bojovalo o krajské tituly jednotliv-
ců. Složení Havlík, Polák, Matuška, Schramm a Hlaváč 
potvrdilo, že úspěchy AKMTR v soutěži družstev nejsou 
náhoda. Havlík se stal krajským mistrem v běhu na 400 m 
př. a výkonem 56,93 s zaostal za svým osobním maximem 
pouze o 5 setin, třetí doběhl Polák. Osobní rekordy se však 
podařilo ukořistit jak Matuškovi v běhu na 800 m (2:03,75 
a 4. místo), tak Schrammovi v běhu na 1500 m (4:18,87 za 

Spokojenost dětí je naším cílem

Výškařka Pařilová jede 
na MS světa juniorů

Čtyřnásobná držitelka titulu Sportovec města, 
Nikola Pařilová (1994), tč. působící v Brně, 
skvělým a famózním způsobem „rozjela“ sezo-
nu 2011. Před časem odtajnila své letošní cíle, 
jimiž mělo být zdolání výšky 175 cm. To se jí 
podařilo nakonec již v průběhu dubna. 4. června 
na závodech v Olomouci pokořila dokonce 180 
cm hranici, čímž splnila limit na červencové MS 
juniorů, jež se uskuteční ve Francii.

MČR ve střelbě mládeže poprvé u nás

5. místo), který se tímto časem kvalifikoval na mistrovství 
České republiky juniorů. Nadvládu opět potvrdily i štafe-
ty. Třebová vyhrála jak tu na 4x100 m (v sestavě Hlaváč, 
Polák, Schramm, Havlík), tak i tu na 4x400 m (Hlaváč, 
Schramm, Havlík, Matuška). Naši si z Pardubic odvezli 
tři krajské tituly! Za zmínku stojí i výkon dalšího morav-
skotřebovského rodáka juniora Pálky (SKP Hvězda Par-
dubice), který se 2. místem v běhu na 200 m (22,41 s) dělí 
o 5.–7. místo v ČR ve své věkové kategorii! Zatím posled-
ní zápis do historie třebovské atletiky se konal 26. 6. 2011 
(po uzávěrce) ve Svitavách, kde soutěž družstev mužů po-
kračovala svým třetím kolem. Informace o průběhu nalez-
nete na www.akmtrebova.cz.

Miloslav Nečas (Red. kráceno)

Letošní 13. ročník MČR ve střeleckém víceboji mláde-
že ze vzduchových zbraní proběhl v Moravské Třebo-
vé v areálu rekreačního střediska SRNČÍ ve dnech 4. 

a 5. 6. 2011. Zúčastnilo se 87 střelců ze základních or-
ganizací BTS celé ČR ve věku do 26 let. Uspořádat zá-
vody mládeže na republikové úrovni je velmi náročné, 
proto jsem velmi ocenil pomoc při přípravě a organi-
zaci i od okolních střeleckých klubů v Křenově a Svi-
tavách. Velmi pozitivní přístup byl také z naší radnice, 
včetně finanční podpory. Naše mladé střelce potěšila 
přítomnost starosty Miloše Izáka, jak na zahájení tak 
při předávání medailí. Naši střelci byli velmi úspěš-
ní. V 16 kategoriích získali celkem 16 medailí, z toho 
dokonce čtyři zlaté. Děkuji všem, kteří nám pomohli 
s organizací MČR, zejména všem rozhodčím a členům 
našeho klubu. Za pomoc při přípravě dětí trenérům 
Dominiku Žákovi a Zdeňku Kadlecovi. Za materiální 
podporu sponzorům: město Moravská Třebová, Pardu-
bický kraj, ROLTECHNIK, MILTRA, AVZO Morav-
ská Třebová, CORAMEXPORT a DGF.

Tomáš Přidal - hlavní trenér mládeže (red. kráceno)

Před sedmi lety vznikl seriál Cyklománek. „Zpočátku 
to nebylo nijak snadné přivést děti k závodění. Ne-
měli jsme ani příliš organizačních zkušeností. Co nás 
ovšem povzbuzovalo, byl vždy ten spontánní „hlad“ 
dětí se představit. Něco dělat, vždyť vyhrát mohl jen 
ten nejlepší.“ V prvních ročnících šlo o to nějak za-
bavit děti závodníků. Počet se pohyboval kolem 6-7 
v každé ze tří kategorií. Dnes jsme o mnoho dál: 7 zá-
vodů se zúčastní dohromady 60-70 závodníků. A ne-
jsou to nijak jednoduché záležitosti. Ne vždy se jede 
rovně po silnici. Děti si oblíbily i duatlon (plavání 
a běh), rády se představují před větším publikem, na-
posledy při Moravskotřebovské Cross country. Dětští 
účastníci Cyklománka při posledním závodě dostali 

sportovní triko s emblémem, náměstí zřetelně ožilo 
a zažlutilo se. Spokojenost dětí byla značná.

Červencová sportovní pozvánka
Cyklistika
16. 7. Moravskotřebovský cyklomaraton 
(mimo seriál Cykloman)
6. ročník oblíbené cross country na tratích 50 
a 80 km v okolí města. Pořadatel: ing. Pavel 
Brettschneider. Bližší informace na www.Bre-
dysport.cz
Cykloman
2. 7. ORI Cup, silniční závod
5. závod seriálu Cykloman Haibike 2011 - sil-
niční závod jednotlivců na 44 až 132 km podle 
kategorií. Start hromadný v 13:00 hod. v Petru-
šově. Pořadatel: Dušan Orálek, tel. 465 320 346, 
Miroslav Pavlík
23. 7. Paperman 
14. ročník závodu o přeborníka města v triatlono-
vém sportu - 200 m plavání, 20 km na kole a 3 km 
běh. Pořadatel: Petr Štěpař, tel. 603 512 714. 
Aquapark v Mor. Třebové, start dětských katego-
rií v 13:00 hod., hlavní závod v 15:00 hod.


