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400 nových míst za dva roky

Zdá se, že krize je již minulostí, neboť většina
firem získala rozsáhlé nové zakázky, díky nimž
bude navyšovat výrobu i počty zaměstnanců.
Největší zaměstnavatel v zóně, firma Atek se 185
zaměstnanci, plánuje výstavbu logistického
centra o výměře 5 tis. m přístavbou ke stávající
výrobní hale.

Treboplast, který letos úspěšně spustil novou
linku na lakování plastových dílů, zvýší počet
zaměstnanců téměř na dvojnásobek během
příštího roku. V současné době si vyřizuje nutná
povolení k výstavbě další výrobní haly. „

,“ vysvětlil Miroslav Netolický, manažer
ekonomického rozvoje města a správce zóny.
Firmy v Městské průmyslové zóně plánují přibrat
minimálně 100 lidí v průběhu příštích dvou let.
Kromě úspěšného rozvoje zmíněných firem
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Největší zaměstnavatel:

Firmy v zóně:
Rehau – 570 zam.

Atek – 185 zam.
Kayser – 61 zam.
Nástrojárna MM – 45 zam.
Treboplast – 45 zam.
Protechnik – 35 zam.
DGF – 32 zam.

Stra-
tegie přilákání menších investorů, kteří se
postupně stanou středně velkými firmami byla
úspěšná, firmy investovaly několik set miliónů
korun
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pokračuje také expanze německé společnosti
Rehau, sídlící na východní straně města v ka-
tastru obce Linhartice. Firma, která před patnácti
lety začínala s pár desítkami zaměstnanců, jich
nyní zaměstnává již více než 570, přičemž
nejprudší nárůst přišel v posledních dvou letech,
kdy vzniklo přes 240 nových pracovních míst.
Rehau, zpracovatel polymerů a významný
dodavatel pro automobilový průmysl, se tak stal
největším zaměstnavatelem v Moravské Třebové.

V roce 2000 vznikla na západním okraji
Moravské Třebové Městská průmyslová zóna,
kterou se podařilo do roku 2006 zcela zaplnit
novými investory. Kromě českých firem
Atek, Nástrojárna MM a DGF se zde úspěšně
rozvíjí rakouský Kayser, švýcarský Protechnik
Consulting nebo španělský Treboplast. V sou-
časnosti zde pracuje více než 400 lidí v oborech
výroby obráběcích nástrojů, přesného strojíren-
ství, tlakových patron a zpracování polymerů.

Navíc v příštích letech počítá s dalším růstem.
„

,“ podotkl Josef
Ošťádal, starosta města.
Nová pracovní místa mají vliv na míru nezaměst-
nanosti, která od letošního ledna vytrvale klesá
a z 15 % se dostala na aktuálních 12,5 % k 30. 6.
2010. Pokud nedojde k nečekanému vývoji či
turbulencím na světových trzích, nezaměstnanost
by s výjimkou sezónních výkyvů měla střednědo-
bě dále klesat. Teoreticky by se mohla snad již
příští rok opět dostat pod hranici 10 %, kde se
nacházela před vypuknutím krize. „

“ řekl Václav Mačát, místostarosta
města.
Nezaměstnanost neklesá tak rychle jako roste
tvorba nových pracovních míst, neboť některým
tradičním výrobám se daří méně. Na vlastní oči
tak lze sledovat proces restrukturalizace místní
ekonomiky – přesun od textilní výroby, která se
stává marginální, k výrobě s vyšší přidanou
hodnotou s nejmodernějším technologickým
vybavením v oboru zpracování polymerů,
dodávek pro automobilový a spotřební průmysl
a přesné strojírenství. Zjednodušeně statisticky
řečeno: každých 60 nových pracovních míst
znamená pokles nezaměstnanosti ve městě o 1 %.

Zcela jistě můžeme říci, že posledních pět let
patřilo z hlediska rozvoje podnikání ve městě
k nejúspěšnějším v celé porevoluční době, za což
jsem samozřejmě velmi rád

Pokusíme se
udržet a ještě více podpořit dynamiku ekonomic-
kého růstu, který ve městě v posledních dvou
letech graduje,

To, že se podnikání v Moravské Třebové daří,
dokládá i rozvoj firmy Alema, která do města ke
své stávající nástrojárně na Dukelské ulici,
přesunula z Lanškrouna divizi výroby plasto-
vých výlisků a lisování kovů. Celkem zde tak
pracuje již více než 120 osob.
Vzhledem k zájmu investorů o Moravskou
Třebovou, která si za posledních šest let vybu-
dovala vynikající renomé, bude třeba připravit
nové pozemky pro jejich příchod. Zřejmě se
omezí zabírání zemědělské půdy, a tedy výstavba
na zelené louce, a více podporována bude
přeměna nevyužívaných průmyslových areálů.
V tomto ohledu záleží ale na prioritách vlády ČR,
kterou cestou se vývoj bude ubírat. Red.

Tajemník Městského úřadu Moravská
Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo

úředníka odboru kancelář starosty
a tajemníka na pracovní pozici sekretářka

odboru kancelář starosty a tajemníka –
zástup za mateřskou a rodičovskou

dovolenou
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně

náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

-
-
-

-

Písemnou přihlášku v obálce označené
Neotvírat – výběrové řízení zašlete: poštou do

15. 9. 2010 na adresu: Městský úřad, Ivana
Kelčová, Dis., nám. T. G. Masaryka č.o. 29,
570 01 Moravská Třebová nebo předejte do

15. 9. 2010 do 17.00 hod. na podatelnu
městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2. Místo

výkonu práce: město Moravská Třebová.

na
na úřední desce městského úřadu

na občanském informačním centru MěÚ
u personalistky městského úřadu, tel.č.:

461 353 027, e-mail:
u tajemníka MěÚ Ing. Stanislava Zemánka.

Nástup od 1. 12. 2010, případně dle dohody.

www.moravskatrebova.cz

ikelcova@mtrebova.cz

Vážení občané,
zveme Vás na

města Moravská Třebová a vy-
hodnocení vlivu územního plánu Moravská
Třebová na udržitelný rozvoj, které se bude konat

veřejné projednávání návrhu
územního plánu

13. 9. 2010 v 16.00 hodin na Městském úřadu
Moravská Třebová (zasedací místnost ul.
Olomoucká č.o. 2).



související s nedostupností informací, s jejich
únikem, zneužitím či ztrátou a možnými ná-
slednými sankcemi. Bezpečnost informací se tak
stane integrální částí celého systému úřadu.
A za třetí zaměstnancům úřadu definuje jasná
pravidla a zásady pro nakládání s informacemi
a způsoby jejich zpracování. Poskytuje úřed-
níkům ochranu před trestní odpovědností za
neoprávněné nakládání s osobními údaji. Dodr-
žování všech zásad a postupů v jejich práci je
základním předpokladem pro úspěšnou realizaci
a průběh projektu. Proto bylo zpracováno a vy-
dáno jedenáct vnitřních předpisů a další vnitřní
postupy a metodiky pro jejich práci. Všichni
zaměstnanci byli proškoleni a aktivně se zapo-
jili do projektu. Navíc projekt stanovuje pravidla
a odpovědnost pro správce informačních sy-
stémů.

V průběhu zavádění projektu byly provedeny
analýzy všech úseků a činností městského úřadu.
Dále jsou průběžně prováděny interní audity
auditory z řad zaměstnanců, kteří prověřují
dodržování stanovených zásad v rámci celého
úřadu a navrhují opatření k dalšímu zkvalitňování
systému bezpečnosti informací.

Projekt byl završen dvoukolovým certifikačním
auditem, který provedl certifikační orgán CQS -
Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Praha,
při kterém bylo posuzováno stanovení a dodr-
žování zásad a postupů dle ČSN ISO/IEC
27001: 2006 a to včetně kontrol na jednotlivých
pracovištích. Auditoři neshledali během auditu
rozpory s příslušnou normou, na jeho základě byl
městu Moravská Třebová udělen certifikát potvr-
zující, že systém managementu bezpečnosti
informací v organizaci Město Moravská Třebová
byl prověřen a shledán v souladu s požadavky
ČSN ISO/IEC 27001: 2006 pro obor: Výkon
veřejné správy v samostatné a přenesené
působnosti.

Certifikát má platnost tři roky, nicméně
každoročně jsou prováděny certifikačním
orgánem dozorové audity, které by měly potvrdit,
že městský úřad nejen dodržuje stanovené zásady
bezpečnosti informací, ale neustále zlepšuje
kvalitu své práce v této oblasti. Po třech letech
musí být opět proveden v plném rozsahu
certifikační audit, jehož kladný výsledek nás
opravňuje být i nadále držitelem příslušného
certifikátu.

Jedná se už o třetí ocenění kvality práce
městského úřadu ze strany ministerstva vnitra.
První bylo za zavedení originálních postupů
a procesů v občanském informačním centru.
Druhé za realizaci projektu Zdravé město
a Místní agenda 21. Poslední ocenění (jediné
tohoto typu ze 40 oceněných za rok 2009)
vrcholným orgánem veřejné správy nám potvr-
zuje, že služby, které poskytujeme našim
klientům, jsou na velmi dobré úrovni, a je
impulsem pro jejich další zkvalitňování.

Byly provedeny analýzy příslušných úseků

městského úřadu a jejich činnosti?

Kdo provedl certifikační audit a jak probíhalo

samotné hodnocení?

Na jak dlouho certifikát platí?

V letošním roce získal městský úřad za

realizaci tohoto projektu cenu Ministerstva

vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

O čem toto ohodnocení vypovídá?

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Pozvání na společný cyklo-
výlet s představiteli města

Představitelé města zvou občany na společný
cyklistický výlet, který se bude konat
v

Trasa je nenáročná a povede z Moravské
Třebové přes Staré Město do Petrušova, kde
bude zastávka s občerstvením v hospodě
U Němců. Nepůjde o žádný závod, ale
o výletní tempo tak, aby stačili všichni.
Cestou zpět z Petrušova je naplánována
zastávka na letišti a v novém sportovním
areálu ve Starém Městě.
Přijďte všichni, kdo rádi jezdíte na kole
a budete chtít si s námi udělat pěkný výlet.
Akce je uspořádána v rámci kampaně
Národní sítě zdravých měst – Evropský týden
mobility a Evropský den bez aut, který se
koná od 16. – 23. 9. 2010.

sobotu 18. 9. 2010 v 9.00 hodin.
Sraz účastníků u radnice na náměstí
T. G. Masaryka.

Miloš Izák,
politik Zdravého města Moravská Třebová

Z jednání zastupitelstva města
dne 9. 8. 2010

Zastupitelstvo města schvaluje:

Zastupitelstvo bere na vědomí:

• Následující změnu termínu zasedání zastu-
pitelstva města před konáním voleb do
zastupitelstva města 15. – 16. 10. 2010:

– původní termín: 25. 10. 2010
– nový termín: 11. 10. 2010

• Uzavření dodatku č. 1 smlouvy s TJ Slovan
Moravská Třebová, kterým se upravuje výše
příspěvku na provoz tělovýchovné jednoty
v roce 2010 z původní výše 6.438.000 Kč na
výši 8.308.000 Kč.
• Poskytnutí stipendií 2 studentům vysokých
škol
• Uzavření smlouvy s Regionem Moravsko-
třebovska a Jevíčska o poskytnutí členského
příspěvku v roce 2010 ve výši 271.800 Kč
(25 Kč na 1 obyvatele města).
• Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi
městem Litomyšl, městem Svitavy, městem
Polička, městem Česká Třebová a městem
Moravská Třebová, jejímž předmětem je
spolupráce na finančním zajištění provozová-
ní cyklobusu v oblasti Českomoravského
pomezí v roce 2010 (finanční spoluúčast
města Moravská Třebová činí 39.000 Kč).
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení, v souladu s předloženým návrhem.

• Předloženou informaci o přípravách
modernizace MŠ Jiráskova a stavebních
úpravách MŠ Tyršova.
• Předložené výsledky Fóra Zdravého města
z 10. 06. 2010 a následné ověřovací ankety –
10 P Moravské Třebové.
• Předložené informace o aktuálním stavu
v Městské průmyslové zóně Moravská Tře-
bová.
• Předložené závěry z jednání stavebního
úřadu ve věci užívání zahrady v zahrádkářské
osadě č. 4 „U Boršova“.
• Předložené písemné vyjádření ve věci
statického stavu a plánu následné rekonstruk-
ce bývalého mlýna na Rybním náměstí.

Úplné znění usnesení je k nahlédnutí na
sekretariátě starosty MěÚ Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová,
jistota pro klienty

Úřad v Moravské Třebové podstoupil certifikační
audit systému bezpečnosti informací podle
náročné normy ČSN ISO/IEC 27001: 2006. Tato
certifikace se zabývá nakládáním s informacemi,
ať již v písemné, elektronické či ústní formě,
jejich ochranou, uchováváním, přístupem k nim.
Úřad se tak zařadil mezi několik málo úřadů
a radnic v České republice, které jej obdržely.
O dalších věcech, které certifikaci předcházely,
jsme se povídali s tajemníkem městského úřadu
Stanislavem Zemánkem.

Dozorový audit proběhl 24. června 2010 a auditor
provedl komplexní kontrolu, zda městský úřad
dodržuje stanovené zásady bezpečnosti infor-
mací. Po celodenním prověřování konstatoval, že
nebyly zjištěny žádné neshody. Potvrdil shodu
systému managementu bezpečnosti informací
s požadavky normy. Kladně hodnotil přístup
vedení městského úřadu k problematice bezpeč-
nosti informací včetně řady pozitivních změn
v průběhu předchozího roku. Pro další období
doporučil několik opatření pro zlepšení systému,
kterými se městský úřad už zabývá s cílem
bezpečnost informací stále zkvalitňovat.

Pro klienty městského úřadu důsledná realizace
systému managementu informací znamená
jistotu, že s jejich osobními údaji a dalšími
osobními informacemi zaměstnanci nakládají
bezpečným způsobem, tak aby se zabránilo jejich
úniku a zneužití a zároveň v souladu s platnými
zákony a normami.

Projekt má tři důležité části. Ve vztahu ke
klientům městského úřadu zajistí, že s infor-
macemi, s nimiž mohou zaměstnanci přijít do
styku, bude zacházeno bezpečným způsobem
a v souladu s platnými zákony a normami. Za
druhé v rámci městského úřadu zabezpečí soulad
s požadavky právních předpisů a zvýší důvěru
klientů k úřadu. Dále významně sníží rizika

Pane tajemníku, v minulém roce získal měst-

ský úřad certifikát potvrzující, že management

bezpečnosti informací v organizaci je v souladu

s právními normami. Jak dopadl v letošním

roce dozorový audit? Bylo vše v souladu s da-

nými podmínkami?

Naši čtenáři si možná už nepamatují, co

konkrétního se skrývá za projektem Zave-

dení systému managementu bezpečnosti

informací (ISMS). Mohl byste nám vysvětlit,

co tento projekt přinese klientům našeho

úřadu?

Co bylo cílem projektu a jaké jsou jeho

nejdůležitější části?
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Ocenění
nevšední aktivity

Vážení občané, chtěl bych Vám všem, co jste
přispěli na dobročinnou sbírku pro záplavami
postižené severočeské město Raspenavu,
vyjádřit hluboký obdiv, uznání a poděkovat
Vám za to, jak jste velmi rychle a nezištně
dokázali reagovat na výzvu občana našeho
města Jiřího Bárty, který celou akci
zorganizoval. Prokázali jste, že máte vysoké
sociální cítění, které jste projevili i v této
ekonomicky obtížné době, kdy se sami
musíte snažit zvládnout své vlastní problémy.
Sám jsem byl často svědkem toho, jak jste
chodili do vestibulu radnice, kde se sbírka
konala a ptali se organizátorů, čím a jak byste
mohli přispět lidem v Raspenavě. Zájem Vás
občanů našeho města byl nebývalý a pro nás
ohromující, v mnohých případech i zdravě
nakažlivý, neboť dokázal strhnout spoustu
ještě váhajících lidí nejen z našeho města.
Nemohu zde vyjmenovat Vás všechny, kteří
jste svou solidaritu projevili, ale dovolím si
zvláště veřejně ocenit naše seniory ze
Sociálních služeb v Moravské Třebové, kteří
neváhali přispět i z toho mála, co jim zbývá
na živobytí, což mnohé z nás velmi dojalo,
a nakoupili hmotnou pomoc ve výši jedenácti
tisíc korun.
Je však třeba upozornit a velmi ocenit
aktivitu organizátora celé akce Jiřího Bárty,
který vše připravil a zrealizoval za přispění
své rodiny a několika dalších, jako např.
Martiny Mikové. O charakteru Jiřího Bárty
svědčí mimo jiné i to, že ač má sám velkou
rodinu a své zaměstnání, neváhal k takové
náročné akci přikročit a věnovat jí mnoho sil
a času.
Na místě je také poděkovat za mimořádný
přístup řediteli Domu dětí a mládeže Jiřímu
Kobylkovi a jeho synovi, kteří obratem
reagovali na volání o pomoc a zajistili odvoz
části vybraných prostředků v sobotu 14. 8.
2010 do Raspenavy. Další část pak odvezl
sám Jiří Bárta. Ani město nezůstalo stranou
a poskytlo nutné prostory pro ukládání
a střežení přinesených věcí. Osobně jsem byl
s panem Bártou v kontaktu a byl mu ná-
pomocen. Co k tomu všemu nakonec říci?
Rozhodně se jednalo o mimořádnou odezvu
Vás, našich občanů, kterým nebylo a není
jedno, co se na jiných místech naší republiky
děje. Významně jste přispěli svou nezištnou
pomocí postižené Raspenavě a pomohli jste
alespoň zmírnit neblahé následky povodní
postiženým lidem.
Vážení spoluobčané, za to Vám bezesporu
patří naše uznání, úcta a velké DĚKUJEME
!!!

Váš místostarosta Miloš Izák

Pro město Raspenava se za pomoci občanů
Moravské Třebové vybralo 1,5 t hmotné
materiální pomoci v hodnotě 94 700 Kč.
V Rychnově na Moravě občané za tři hodiny
vybrali hmotnou materiální pomoc ve výši
4 000 Kč.

25. 8. – IX. Meziústavní sportovní hry

1. – 24. 9. Výtvarná soutěž na téma kampaně

16. – 22. 9. –

16. 9. – „Nechte auto doma – buďte aktivní“ –
měření rychlosti automobilů na ul. Svitavské

16. 9. – Přednáška pro seniory

17. 9. Volejbalový turnaj

18. 9. Cyklovýlet s představiteli města

20. 9. – Městský úřad do práce bez auta

20. 9. – „Cvičení pro zdraví“
–

21. 9. – Malování na ulici

21. 9. – Hýbej se, buď aktivní!

21. 9. – „Za historií města bez bariér“:

8.30 hod.

8.50 hod. –

– Sociální
služby M. Třebová za účasti okolních ústavů,
5 soutěžních disciplín, tradiční akce pro seniory

– –
pro ZŠ města, umístění prací ve vestibulu radnice
v průběhu měsíce září a října

Výstava vybrané ekologické literatury
na téma Evropského týdne mobility „Prodluž si život
– buď aktivní“ – Městská knihovna Ladislava
z Boskovic

za
účasti MěP Moravská Třebová a dětí ze Speciální
školy, předání malých odměn ukázněným řidičům
a propagace Evropského dne bez aut pomocí letáků

, kulturní místnost
v 15. 00 hod. – MUDr. Marossy, na téma letošní
kampaně, pro klienty a občany

– – mezi okolními úřady
– kurty Slovan, tělocvična ZŠ ČSA, 10 družstev

– – sraz
v 9. 00 hod. před radnicí nám. T. G. Masaryka, trasa:
Sušice, Staré Město, Petrušov, občerstvení hospoda
U Němců, zpět stejná trasa, kratší zastávka ve sport.
areálu ve Starém Městě, předpokládaný návrat
15.00 hod.

–
zaměstnanci úřadu tento den do práce bez auta,
každoroční akce, zdravé odměny zúčastněným

Duhový labyrint,
občanské sdružení relaxační, regenerační a ne-
náročné cvičení pro všechny věkové kategorie,
ukázková hodina pro veřejnost, od 17.00 hod.
Kostelní náměstí 1 (Latinka), 1. patro, vstup zdarma

: na téma letošní
kampaně, výtvarná soutěž pro děti MŠ, uzavírka ul.
Piaristické, ve spolupráci s MŠ Piaristická

– in-line brusle,
akce pro školy města a obyvatele: slalom, hromadné
průjezdy na čas atd., odměny, ve spolupráci s MěP
M. Třebová a DDM

zejména
pro starší spoluobčany je připravena procházka
centrem města, výklad historie města p. Kužílkem,
upozornění na stálé bariéry pro obyvatele s ome-
zenou pohyblivostí při vstupu do historických budov
na území města a úřadů. Pořádá Bc. Romana
Holasová – Sociální služby města Moravská
Třebová ve spolupráci s ISŠ M. Třebová

– zahájení místostarosta města a politik
Projektu Zdravé město a MA 21 JUDr. Miloš Izák

policejní technika, výzbroj, výstroj
policistů Obvodního oddělení PČR, M. Třebová,
ukázka techniky a vybavení skupiny kriminální
policie a vyšetřování, ukázka vybavení dopravní

22. 9. 2010 – Evropský den bez aut: náměstí T.G.
Masaryka

Velká voda
otevřela srdce lidí

Četl jsem myšlenky jednoho z neslavnějších
křesťanských filosofů a teologů antiky sv.
Augustina z Hippo. Napsal:

Škoda, že
není možné vtěsnat sem celou jeho řeč. Mně šlo
jen o to, ukázat, že již v pátém století po Kristu
byly pohromy, tragédie, války, bída, chudoba,
nemoci a další soužení, které postihuje snad
každého člověka. Jsem šťastný, že jsme mohli
zažít i přes (nebo možná jen díky ní) tragédii
způsobenou velkou vodou i zázrak lidské
sounáležitosti, solidarity a skutků milosrdenství.
Nestačí jen reptat, komentovat, hodnotit, ale
vyhrnout rukávy a podat pomocnou ruku. Přál
bych si, aby bylo méně pohrom, ale stále
otevřená srdce. To by se pak žilo, že?

„Kdykoli nás
postihne nějaké trápení či soužení, je to pro nás
napomenutím i výstrahou. (…) Nemáme však
reptat. Co tak neobvyklého, bratři, postihuje
právě teď lidské pokolení, čím by netrpěli naši
předkové? A kdy musíme trpět něco takového,
o čem víme, že to postihlo už je? Jistě shledáváš,
že lidé reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob
našich rodičů lepší. Kdyby se mohli vrátit zpět do
časů svých rodičů, i tam by reptali.“

Petr Šabaka, vojenský kaplan

Program ETM a EDBA
16. – 22. 9. 2010 Město Moravská Třebová

„Prodluž si život – buď aktivní!“
policie, ukázka vybavení městské policie

. – požární štafeta a požární útok dětí
z SDH Udánky

Rychlá záchranná služba, ukázka
techniky

. – ukázka výcviku služebních psů Policie
ČR

. – vojáci – ukázka bojových sportů

– HZS ukázka techniky ,vyproštění
zraněné osoby z vozidla ve spolupráci s RZS,
slaňování k zraněné osobě, ukázka práce s vý-
suvným žebříkem

malování na tělo
p. Zdeněk Zelenka –

příprava a ochutnávka zdravé
výživy, zajišťuje

pro zájemce zdarma kontrola technického stavu kol

,

Program:

18.00 hod. – pietní akt, kladení věnců u pomníčku
v areálu VSŠ a VOŠ M.Třebová

18.45 hod. – vernisáž výstavy o dějinách vojenské
školy v prostorách moravskotřebovského zámku

19.30 hod. – ekumenická bohoslužba v evangelic-
kém kostele (ul. Svitavská)

10.00 hod. – slavnostní slib žáků 1. ročníku na
náměstí T. G. Masaryka, žehnání bojovému praporu
školy

11.00 hod. – slavnostní program AČR na náměstí
T. G. Masaryka

14.00 hod. – den otevřených dveří v areálu školy

9.45 hod

10.15 hod. –

10.45 hod

11.15 hod

11.45 hod.

časy jsou pouze orientační

„Naše tělo, jak ho neznáte“ –
ukázka ve 13.00 hod.

„Jíme zdravě!“ –
ISŠ M. Třebová

„Jezdíme bezpečně?“ – servisní pracovník firmy,

24. – 25. 9. 2010 – oslavy 75. výročí založení
Vojenské školy M. Třebová slavnostní setkání
ČsOL a slavnostní slib žáků 1. ročníků – součást
ETM a EDBA

24. 9. 2010

25. 9. 2010

Další akce: vestibul radnice, nám. T. G.

Masaryka

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

. Záštitu nad sou-
těží převzal hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínek. Bližší informace na
www.podmodrouoblohou.cz, odkaz na soutěž
je možno nalézt i na stránkách města
www.mtrebova.cz nebo přímo na stránkách
školy www.2zsmtrebova.cz pod logem
soutěže.

6. ročník mezinárodní výtvarné soutěže na
počítačích „POD MODROU OBLOHOU“
na téma „RADOST“
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Živnostenský úřad informuje
Vážené podnikatelky a vážení podnikatelé,

1. srpna vešla v účinnost další podstatná

novela živnostenského zákona. Účelem této

novely je snížit administrativní zátěž podni-

katelů. Pojďme se tedy podívat, v čem Vám

nové změny v živnostenském zákonu

zjednoduší Váš podnikatelský život.

Vznik a zánik živnostenského oprávnění

Obchodní rejstřík

Evidence obyvatel

Místo podnikání

Bezúhonnost

Provozovny

Novelou se mění princip vzniku, trvání a zá-
niku živnostenského oprávnění. Oprávnění
vzniká na dobu neurčitou, a to dnem ohlášení
živnosti (u volné živnosti, řemesel a vázaných
živností) nebo dnem právní moci rozhodnutí
o udělení koncese. Zaniká pak rozhodnutím
živnostenského úřadu. Nelze tedy mít
živnostenské oprávnění na dobu určitou.
Výjimkou je případ, kdy podnikatel zemře
a jeho dědicové pokračují v jeho podnikání
a další výjimkou jsou podnikající osoby, které
mají na území ČR pobyt povolen na dobu
určitou.

Pokud je podnikatel zapsán v obchodním
rejstříku, nemusí již při jednání na živnosten-
ském úřadu předkládat výpis z OR.

Pokud podnikatel (fyzická osoba) ohlásil
změnu osobních údajů (bydliště, příjmení
a pod.) na evidenci obyvatel (nový občanský
průkaz), není povinen tuto změnu hlásit
živnostenskému úřadu (v minulé právní úpravě
byl podnikatel povinen tyto změny nahlásit
živnostenskému úřadu do 15 dnů). Evidence
obyvatel změny živnostenským úřadům
předává. Pokud tento podnikatel působí
zároveň jako jednatel nějaké společnosti nebo
odpovědný zástupce jiného podnikatele,
promítnou se změny jeho osobních údajů i do
těchto rolí.

Pokud má podnikatel místo podnikání v místě
trvalého bydliště, nemůže předpokládat, že
i tuto změnu se živnostenský úřad dozví z evi-
dence obyvatel. V tomto případě povinnost
podnikatele informovat živnostenský úřad
o změně místa podnikání do 15 dnů trvá.

Nová právní úprava živnostenského zákona
poněkud změkčuje podmínky, za kterých je
občan pro účely živnostenského podnikání
shledáván bezúhonným. Občan - podnikatel
není považován za bezúhonného, spáchá-li
trestný čin úmyslně a současně v souvislosti
s předmětem jeho podnikání či s předmětem
podnikání o který žádá či jej ohlašuje. Nebere
se tedy již v potaz délka trestu, ale souvislost
s podnikatelovou podnikatelskou činností, a to
i budoucí, dokud mu nebude trest vymazán
z trestního rejstříku.

V souvislosti s provozovnou povinnosti
podnikateli naopak přibyly. Provozovny, ve
kterých je provozována hostinská činnost musí
být označeny jako kuřácké, „polokuřácké“ (se

stavebním oddělením obou částí) nebo
nekuřácké. Dále v souvislosti se vznikem
4 základních registrů jsou provozovnám
přidělována identifikační čísla - IČP. Nově
ohlašovaným provozovnám přiděluje IČP
registr živnostenského podnikání, provozov-
nám, které již existují, přidělí IČP postupně
živnostenský úřad. Povinností podnikatele pak
je mít toto IČP uvedeno spolu s ostatními
povinnými údaji v označení provozovny. Akce
označování provozoven identifikačními čísly
bude velmi rozsáhlá a náročná zejména pro

živnostenské úřady, které musí písemně
informovat všechny podnikatele, kteří mají své
provozovny v příslušném správním obvodu,
a měla by proběhnout v časovém horizontu
jednoho až dvou let. Obracím se proto na
podnikatele, kteří dosud mají „zapomenuté“
neodhlášené provozovny, aby přišli na
živnostenský úřad ohlásit ukončení provozová-
ní živnosti v těchto provozovnách. Oznámení
lze udělat i písemně dopisem nebo prostřednic-
tvím datové schránky, nikoli však e-mailem.
Pokud tak podnikatel neučiní, živnostenský
úřad takovým provozovnám přidělí IČP a bude
na podnikateli požadovat, aby je použil a i tuto
provozovnu označil. Neoznačená provozovna
je správním deliktem podnikatele (§ 62
odst. 1 h)).
Pokud si nejste jisti, že když jste opouštěli
některou ze svých provozoven, že jste spl-
nili svou povinnost nahlásit její uzavření
živnostenskému úřadu, podívejte se do
ž ivnos tenského re j s t ř íku , adresa je
www.rzp.cz. Tam naleznete celou historii
svého podnikání.
Zákon podnikateli v souvislosti s provozovna-
mi ukládá uvést živnostenskému úřadu při
ukončování provozovny adresu, na které může
dojít k případným vypořádáním závazků
(reklamace). Pokud se tato adresa změní, je
podnikatel povinen tuto změnu hlásit
živnostenskému úřadu, a to po dobu 4 let od
uzavření provozovny.

Přerušení provozování živnosti

Novela živnostenského zákona již neukládá
podnikateli povinnost oznámit živnostenskému
úřadu přerušení provozování živnosti. Věc má
ale i svůj rub. Podnikatel, který ohlásí
přerušení na živnostenském úřadu, může
využít dalších služeb živnostenského úřadu
jako Centrálního registračního místa (CRM)
a požádat úřad, aby za něho oznámil pře-
rušení provozování živnosti finančnímu
úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovně, což podnikatelé ve

velké většině využívají. Pokud podnikatel
přerušení provozování živnosti živnosten-
skému úřadu neohlásí, musí si všechny
zmiňované úřady obejít sám a přerušení
provozování živnosti tam ohlásit. Další věcí
je, že pokud podnikatel neoznámí přerušení
provozování živnosti živnostenskému úřadu,
vztahují se na něho všechny povinnosti
vyplývající z živnostenského zákona (platný
odpovědný zástupce, viditelně zvěnčí ozna-
čené sídlo či místo podnikání, provozovna
označená všemi náležitostmi, může u něho být
provedena živnostenská kontrola, atd. - viz
§ 31 živnostenského zákona). Pokud podnika-
tel živnostenskému úřadu přerušení provozo-
vání živnosti ohlásí, pak mu nastanou některé
úlevy z povinností, které mu ukládá živnosten-
ský zákon. Například nemusí mít označen
objekt, v němž má sídlo nebo místo podnikání,
nemusí mít označenu provozovnu, nemusí
splňovat odbornou či jinou způsobilost (není
třeba odpovědný zástupce).
Z uvedeného vyplývá, že „výhoda“ nemuset
hlásit přerušení živnosti živnostenskému úřadu
se z praktického hlediska jeví značně
nevýhodnou.

Příjemný zbytek léta
a hodně úspěchů v podnikání
Vám přeje Ing. Vladimíra Stejná

Obecní živnostenský úřad Moravská Třebová
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová,

,
Karel Bláha, velitel MěP,

nepřetržitý provoz mimo neděle od 07.00 do19.00 hod.

Tel. 461 312 436,
mobil: 604 611 973, Email:
Kontakt: Provozní doba:

mpolicie@mtrebova.cz

Oslava

Malý výtržník

Znovuotevřená restaurace

Oslava narozenin v Boršovské restauraci dne
13. 8. se málem prodražila o blokovou pokutu za
rušení nočního klidu. Jedenáct minut po půlnoci
byli strážníci informováni o nadměrném hluku
vycházejícím právě z restaurace v Boršově. Když
představitelé zákona přijeli k uvedené restauraci,
zjistili, že před provozovnou se nachází skupinka
šesti podnapilých účastníků bujaré oslavy.
K dobré náladě, zřejmě i k tanci, hrála značně
hlasitě reprodukovaná hudba vycházející z onoho
restauračního zařízení. Jelikož bylo evidentní, že
oslavenci se jen dobře baví a k rušení nočního
klidu nedošlo úmyslně, strážníci se domluvili
s obsluhou i účastníky oslavy, aby ztišili
reprodukovanou hudbu i sebe a oslavencův účet
se tak o blokovou pokutu nezvýšil.

Šestiletý chlapec přišel v odpoledních hodinách
dne 12. 8. na benzínovou čerpací stanici na ulici
Svitavské, začal skákat po stolech u budovy
čerpací stanice a házet okolo sebe kameny.
Nakonec ze stolu sebral mobilní telefon obsluze,
která myla okna zákazníkům přijíždějícím pro
pohonné hmoty. Naštěstí mu mobil při útěku
z kapsy vypadnul, a tak zůstal v rukou svého
majitele. Chlapce po oznámení dopadli strážníci
městské policie. Když se pokoušeli zjistit adresu
jeho trvalého pobytu zjistili, že klučina se snažil
lhát a zřejmě se domníval, že jej policisté ne-
chají odejít, když jim neřekne kde bydlí. Ale
strážníkům se i tak nakonec podařilo zjistit
adresu a rozdováděného mladíka předali otci,
který nakonec přišel obsluze čerpací stanice
uhradit vzniklou škodu na sluchátkách mobilního
telefonu.

Hned první den po znovuotevření restaurace Na
Kovárně dne 11. 8., si odnesl nový provozovatel
nepříjemný zážitek. Agresivní host J. V. z Nové
Vsi, který obtěžoval ostatní hosty restaurace,
nehodlal ani po upozornění obsluhujícím

personálem na nevhodné chování provozovnu
opustit. Provozovatel dobře vyhodnotil situaci
a na místo okamžitě přivolal hlídku městské
policie. Strážníci zjistili, že podnapilý host se
vskutku nevybíravým způsobem domáhá podání
alkoholu a navíc obtěžuje ostatní zákazníky, kteří
se přišli slušně bavit a odreagovat od všedních
problémů. Policisté nakonec vyprovodili naru-
šitele poklidného soužití z restaurace. Před
půlnocí, při prováděné kontrole Sušic, nalezli
policisté tohoto muže znaveného po zdatné
konzumaci alkoholických nápojů v hlubokém
spánku na chodníku u rozcestí vedoucího směrem
na Kunčinu a Staré Město.

Strážníkům městské policie se podařilo zbavit
město dvou dalších autovraků. Na ulici Dr. Ján-
ského bylo odstaveno jedno motorové vozidlo
tovární značky Renault na parkovišti za pro-
dejnou Penny Market a druhé, tentokrát ovšem
škodovka, nedaleko na trávníku vedle pozemní
komunikace. Nevzhledná vozidla začala vadit
i místním občanům, což není k podivení.
Policisté proto začali intenzivně pátrat po jejich
majitelích. Pátrání nebylo právě jednoduché,
jelikož byla obě vozidla bez registračních značek.
Nakonec se vše podařilo, vraky jsou z veřejného
prostranství pryč a strážníci si tak připsali další
úspěch v boji s tímto nekončícím problémem.

Volání o pomoc probudilo několik obyvatelů
domu na ulici Holandské ve 2.45 hodin ráno dne
4. 8. Na uvedené místo se okamžitě dostavila
přivolaná hlídka městské policie, které se
skutečně potvrdilo napadení muže, jak bylo
uvedeno v telefonátu oznamovatelem. K samot-
nému napadení ovšem nedošlo na ulici, ale
v jednom z bytů v domě na ulici Jiráskové, kde
parta mladíků slavila narozeniny jednoho ze
zúčastněných. Muže ve věku 24 let napadli další
tři účastníci oslavy. Napadenému se podařilo
z bytu vyběhnout a voláním o pomoc zabránil
dalším útokům, které pokračovaly i na ulici.
Strážníci zraněnému muži přivolali lékařskou
pomoc a zjistili popis útočníků. Po krátké době se
strážníkům podařilo jednoho dopadnout. Jelikož
byl v podnapilém stavu a značně agresivní, byl
tento mladík převezen na protialkoholní zá-
chytnou stanici do Pardubic. Vyšetřováním
případu se dále zaobírá Policie ČR.

Zřejmě motivováni nevzhlednými výtvory na
fasádách domů, snad i nesčetně dostupnými
materiály na téma sprejerství na internetových
stránkách, vzali do rukou spreje a šli si
vyzkoušet, jestli také zvládnou něco obdobného.
Čtyři děti ve věku 9 až 13 let začaly sprejem
vytvářet své nemalé dílo na fasádě nově posta-
veného domu na ulici Hřebečské v odpoledních
hodinách dne 29. 7. Ovšem nepočítaly s tím, že
právě v tuto dobu bude konat hlídka městské

Autovraky

Volání o pomoc

Mladí sprejeři
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Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 786
občanů ČR a 69 cizinců s povolením k trva-
lému pobytu na území České republiky.
Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 31. 7. 2010 na trvalém pobytu

.
Za měsíc červenec se v Moravské Třebové
narodilo 6 dětí, zemřelo 7 občanů, přistěho-
valo se 18 obyvatel a odstěhovalo 13 osob.

k 31. 7. 2010

10 855 občanů

policie v těchto místech kontrolu. Díky vší-
mavosti místních občanů, jejich bleskové reakci
a téměř okamžitému profesionálnímu zásahu
strážníků městské policie se podařilo mladé
výtržníky dopadnout. Bohužel škodě na fasádě
domu se nepodařilo zabránit a tak majitel
nemovitosti bude zřejmě požadovat po rodičích
nezletilých dětí náhradu. Případ byl srážníky
předán k šetření Obvodnímu oddělení Policie ČR
v Moravské Třebové.

Karel Bláha, velitel Městské policie MT

Kontakt: Gabriela Horčíková, jednatel; Adresa: Zahradnická 21, Moravská Třebová
Tel: 461 316 509, e-mail: reditel@tsmt.cz www.tsmt.cz;

TECHNICKÉ SLUŽBY

Na lince 158 – P ÈROLICIE
Komenského 52/296, Moravská Třebová; , nepřetržitě 24 hodinová služba; kontakt:
npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního oddělení ČR

tel.: 461 311 732

http://www.policie.cz/clanek/udalosti-ze-svitavska-841266.aspx

Měl ještě spousty
plánů a nesplněných
snů, prošvihl hodně
f l á m ů , c o p a t ř í
k všedním dnům. Dal
se cestou jinou, než si
vlastně přál, jinak by
tu s námi dál se pro
Vás smál. Rozdával
by úsměv, co na rtech

stále měl, jak už to někdy bývá, osud to
jinak chtěl…
Jizva v srdci se po Tobě nikdy nezacelí, teď
už nezbývá nám nic než vzpomínat.
Dne 3. 9. 2010 uplyne již sedmý bolestný
rok, co nás navždy opustil ve věku
nedožitých 33 let ,
patriot Mor. Třebové.
„Chybíš nám všem!“

RADEK SCHUSTER

Tvoje rodina a všichni kamarádi

Vzpomínka

Program činnosti KČT
Neděle 5. 9.

Středa 9. 9.

Sobota 11. 9.

Čtvrtek – neděle 16. – 19. 9.

Sobota – úterý 25 – 29. 9.

– „Do údolí
Tiché Orlice“.

– 8. přátelské posezení
–

–
„Lanškrounská kopa“

–
„Na Krušné hory“

–
„Do Banské Štiavnice“.

Připomínáme:

Cyklobusem
Výlet po orlické cyklostezce

z České Třebové do Chocně a zpět. Sraz
zájemců v 8.15 hod. na autobusovém nádraží.
Návrat v 19.15 hod. Vede: Doleželová Helena.

v klu-
bovně odboru od 19.00 hod. upřesnění
výletu na Krušné hory a do Banské Štiavnice,
příprava programu na říjen a další.

Cyklovýlet do Lanškrouna na
DP po trase M. Tře-
bová – Rychnov – Lanškroun. V Lanškrouně
absolvování cyklotrasy dle nabídky pořa-
datelů. Sraz zájemců v 8.00 hod. u autobus.
nádraží, návrat okolo 18.00. hod. Vede:
Weinlich Ladislav st.

Oblastní
zájezd . Pěší putování
v oblasti Božího Daru a Klínovce vč.
návštěvy Karlových Varů dle programu
organizátora – KČT Polička. Podrobnosti pro
přihlášené účastníky v propozicích akce.

Autobusový
zájezd Návštěva
slovenského družebního města s pěšími
výlety do oblasti Súlovský skal, Slovenského
ráje a Slovenského rudohoří. Podrobné infor-
mace o průběhu akce na propozicích u ve-
doucího akce a ve vývěsce odboru. Vede:
Weinlich Ladislav ml.

středeční a nedělní odpolední
cyklovyjížďky – sraz v 13.00 hod. u autobu-
sového nádraží.
Všechny zájemce o naši činnosti informujeme
také na naši webové stránce:
případné změny v programu budou zveřejněné
ve vývěsní skříňce a na webových stránkách
odboru.

,www.kctmt.wz.cz
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí slaví 15 LET

Realizace projektu „Českomoravské pomezí
hraje všemi barvami – propagační a koordinač-
ní kampaň“, který je zaměřen na marketingo-
vou podporu stejnojmenné turistické oblasti,
bude ukončena k 31. srpnu letošního roku.
V rámci tohoto projektu proběhla celá řada
aktivit, které přispěly k propagaci a zvýšení
povědomí o regionu rozkládajícím se na
pomezí Čech a Moravy.
Českomoravské pomezí se pravidelně účastni-
lo domácích i zahraničních veletrhů cestovní-
ho ruchu, na kterých se prezentovalo v rámci
expozice Destinační společnosti Východní
Čechy. Zástupci turistické oblasti představili
atraktivity regionu i na dalších seminářích,
konferencích a prezentačních akcích.
Celkovým redesignem prošel portál, u kterého
byla kromě grafických úprav a výrazného roz-
šíření fotogalerie také vytvořena nová struktu-
ra stránek. Nově byla zpracována prezentace
hlavních atraktivit oblasti. K vyšší návštěvnos-
ti portálu pomohla vedle uvedených změn
i jeho optimalizace vůči vyhledávačům.
V rámci internetové propagace oblasti probíhá
právě v těchto dnech bannerová kampaň.
Důležitým výstupem projektu bylo vydání
několika tištěných propagačních materiálů. Ke
skládačkám Atraktivity a Akce Českomorav-
ského pomezí, které byly představeny na led-
novém veletrhu Regiontour v Brně, postupně
přibyly brožury s tipy na výlety pěšky, na kole
a autem a turistická mapa oblasti.
Součástí projektu byla také výroba pětiminuto-

Marketingový projekt Českomoravského pomezí se chýlí ke konci

Vznik Linky důvěry Ústí nad Orlicí se datuje
k roku 1995. Je to tedy již 15 let, co pracovníci
linky pomáhají občanům vy-
pořádat se s tíživými život-
ními situacemi.
V následujících řádcích
bude činnost linky
důvěry více přiblížena.
„Linka důvěry, dobrý
den“, tato věta zazní
jako první, když vytočíte
telefonní číslo 465 524 252.
Co ale lidé mohou od hovoru na lince důvěry
očekávat?
V jakých životních situacích se na linku důvěry
mohou lidé obracet? Toto jsou jedny z nej-
častěji kladených otázek, se kterými se v rámci
své práce na lince důvěry setkáváme. V násle-
dujících odstavcích se pokusím na tyto otázky
odpovědět.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí je odborné
pracoviště, jejímž posláním je poskytovat lidem
okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli
obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli
starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se
ohrožen, nebo své trápení ale i radost potřebuje
jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet.
Linka důvěry je tu pro každého člověka,
kterého něco trápí a potřebuje pochopení,
podporu a pomoc s řešením své situace. Naše
linka důvěry slouží pro všeobecnou populaci
bez omezení věku a pohlaví.
Linka důvěry je určena širokému okruhu osob
bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané
problematiky je neohraničena. Často probíraný-
mi tématy na lince důvěry jsou například
otázky konečnosti a smyslu života, osamělost,
ztráta partnera či jiné blízké osoby, myšlenky
na sebevraždu. Dalšími tématy objevujícími se
na lince jsou potíže v rodině, ve vztazích, dále

problematika závislostí a sociální patologie
jako domácí či jiné násilí, závislost na drogách,
hráčství, otázky spojené s problematikou
sociální a právní atd.
A co mohou lidé od hovoru na lince důvěry
očekávat? Linka důvěry funguje jako první
záchytná pomoc pro člověka v krizi. Cílem
hovoru je zklidnění a podpora, povzbuzení
a obnova naděje volajícího. Klienta provázíme
jeho těžkou chvílí. Pracovník linky důvěry
může pomoci volajícímu zorientovat se v jeho
životní situaci, dává příležitost vyslovit věci
nahlas. Už pouhé svěření se má blahodárné
účinky a vede k uvolnění vnitřního napětí.
Pracovník společně s volajícím hledají řešení
problému. Pracovník poskytuje základní
psychosociální poradenství, v případě potřeby
podává kontakt na další organizace či odbor-
níky, kteří pomohou řešit jeho obtížnou situaci
(např. psychology, manželské poradny, občan-
ské poradny atd.). Výhodou linky důvěry pro
volajícího je zaručení jeho anonymity a zá-
vazná mlčenlivost pracovníků.
V životě každého z nás někdy nastanou chvíle,
kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení,
potřebujeme pomoc a radu, potřebujeme, aby
našim starostem ale i radostem někdo na-
slouchal a sdílel je s námi. Možná se zrovna
nemáme na koho ve svém okolí obrátit,
ocitneme se sami nebo své blízké nechceme
svými problémy zatěžovat nebo pociťujeme
strach či stud se svými blízkými o svých
pocitech a trápeních mluvit. Právě v takových
chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet.
Více informací o činnosti Linky důvěry Ústí
nad Orlicí naleznete na www.linkaduveryuo.cz.
Loučím se s krédem: „Zavolat může
každý…i Vy…“

Mgr. Luďka Marešová,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

vého filmu propagujícího nejzajímavější místa
Českomoravského pomezí stejně jako dvou
filmových spotů a spotu rozhlasového. Film
byl s úspěchem představen na veletrzích
cestovního ruchu i na několika konferencích
a seminářích pro subjekty působící v oblasti
cestovního ruchu. Více než 100 tisíc návštěv-
níků multikin vidělo propagační spoty Česko-
moravského pomezí v rámci kampaně, která
byla realizována v červnu a červenci v sedmi
krajských městech po celé České republice.
Rozhlasová kampaň proběhla v květnu
loňského a červnu letošního roku.
Po celou dobu trvání projektu byla turistická
oblast prezentována také v tištěných médiích.
Inzeráty a propagační články se pravidelně
objevovaly v odborném tisku i v časopisech
pro širokou veřejnost.
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi
barvami“ je financován z Regionálního
operačního programu NUTSII Severovýchod,
oblast podpory Marketingové a koordinační
aktivity v oblasti cestovního ruchu. Na aktuál-
ně realizovaný projekt by měl navázat nový
projekt s názvem „Českomoravské pomezí –
pět barevných světů“, který v současné době
prochází hodnocením. V případě kladného
stanoviska hodnotitelů a schválení projektu
Regionální radou regionu soudržnosti Severo-
východ bude realizace nového projektu zahá-
jena už v průběhu září.

Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer
Českomoravského pomezí

• AQUATIC – Ing. Šárka Radičová
AQUA AEROBIK OPĚT OD 13. 9. 2010
na II. ZŠ Palackého v Moravské Třebové.
Pondělí v 16.30, 17.30 hod. a čtvrtek v 19.00
hod. Těšíme se na Vás.
Rezervace na www.aqua-aerobik.cz, tel.
721 364 859.

• Cvičení v těhotenství

• Taneční kurzy pro mládež

• Upozornění

• Nabídka pracovního místa

Každý čtvrtek v MC Sluníčko od 16.30
hod.

Manželé Machálkovi pořádají TANEČNÍ
KURZY PRO MLÁDEŽ

Kdy:
Kde:
Cena:
Informace na telefonu:
Přihlášení = platba

Agentura Arnika od října
rehabilitační

cvičení a plavání

RESTAURACE a PENZION EXCALI-
BUR přijme

Kontakt: Dagmar Netolická, DiS., tel.
734 327 006.

(10 lekcí + 2 pro-
dloužené)

každé úterý od 7. 9. do 7. 12. 2010
Dvorana Muzea v Moravské Třebové
1.200 Kč na osobu

732 814 359
(do zahájení kurzu):

1) poštovní poukázkou typu C na adresu:
Pavel Machálek, 9. května 26, 571 01 Mor.
Třebová
2) na číslo účtu 209 057 841/0300
(v obou případech uveďte do zprávy pro
adresáta jméno účastníka kurzu)

zahajuje pro
všechny věkové skupiny

Předběžné termíny:
Cvičení: pondělí a čtvrtek 18.30 – 19.30
hod., tělocvična ZŠ Čs. armády.
Plavání: pátek 16.30 – 17.30 hod., bazén ZŠ
Palackého.
Zájemci o plavání přihlaste se nejpozději
do 24. 9. 2010 na e-mailové adrese:
blazkova.mt@seznam.cz nebo telefonicky na
čísle 461 316 285, mob. 606 223 855. Děkuji.

pokojskou, kuchaře a šenkýře
s praxí. Kontakt: p. Sís, tel. 604 107 385.

PaedDr. Marie Blažková

Hřebečské důlní stezky
K příležitosti slavnostního otevření Hřebečských
důlních stezek dne 4. 7. 2010 byla vyrobena nová
série turistických známek: No. 1766 Hřebečské
důlní stezky. Mimo těchto známek můžete
v turistickém informačním centru na nám.
T. G. Masaryka zakoupit známky No. 682 Zámek
Moravská Třebová, No.1701 Rozhledna Pastýřka,
No. 433 Hrad Cimburk Městečko Trnávka, No.
665 Úzkokolejka Mladějov na Moravě, No. 629
Kalvárie Moravská Třebová.
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KULTURNÍ SLUŽBY

města
Moravská Třebová

21. 9. úterý

/Maurice Hennequin/
Hlavní hrdinka Ketty Harrissonová po-
obědvá náhodně v restauraci s rodinným
přítelem Jimmy Scottem. Aby neprovokova-
la manželovu žárlivost, zalže, že byla sama
ve městě. Její manžel Vilém se od číšníka
však dozví, že viděl Ketty s „neznámým
pánem“. Podrobí Ketty výslechu, ale ta se
dál jen zaplétá do své lži. Ani Jimmy, který
přichází na návštěvu, nenalezne odvahu říci
pravdu. Vilém označí Ketty za lhářku
a oznámí jí, že se od ní odstěhuje do
Chicaga. Před odjezdem jí ještě vyčte, že

Prolhaná Katty

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: fax:
e-mail:

Předprodej:

Pondělí a středa: 14 – 19, čtvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu před začátkem každého

představení.
Rezervace vstupenek přijímají Kulturní služby města
Moravská Třebová výhradně na základě osobní nebo
telefonické domluvy.Vstupenky si můžete rezervovat na
tel.: 461 544 283, 461 311 127, hromadné rezervace na
adrese . 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.

kultura@ksmt.cz

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

mu nechtěla dát děti, po kterých on tolik
toužil a které mu kdysi slibovala. Vilém
odjíždí a zoufalá Ketty přistoupí na návrh
své přítelkyně a ženy Jimmyho – Maggie,
aby si manžela připoutala zpátky tím, že
adoptuje dítě a Vilémovi napíše, že je
otcem. Za osm měsíců se Vilém dovídá, že
má krásného syna a vrací se celý šťastný ke
Ketty. Naneštěstí přijíždí o den dříve, než je
vybrané dítě adoptováno. A tak se Ketty,
která přísahala, že už nikdy nebude
manželovi lhát, společně se svými přáteli
začíná zaplétat do dalších a dalších lží, které
jsou zdrojem nekonečné řady komických
situací...
Tato mistrně napsaná situační komedie je
uváděna s velkým úspěchem po celém světě

KAM ZA KULTUROU v Českomoravském pomezí – září
Litomyšl

Svitavy

10. 9. od 20.00 hod. / Klášterní zahrady

Pocta Franku Sinatrovi v předvečer oslav
10. výročí otevření Klášterních zahrad

11. – 12. 9. / památkové objekty v Litomyšli

Objekty otevřeny za zvýhodněné vstupné,
příp. s programem

11. 9. od 14.00 hod. / Klášterní zahrady

při příležitosti oslav 10. výročí
otevření Klášterních zahrad

(ozvěna festivalu Jazz Goes to Town –
tentokrát v Litomyšli)

17. – 19. 9. / různá místa ve městě
Mladá Smetnova Litomyšl

5. 9. / náměstí Míru a další místa ve městě

Každoroční pouť se staročeským jarmarkem
a bohatým kulturním doprovodným

programem zakončená mší svatou v kostele

Jan Smigmator & Swinging Trio

Dny otevřených dveří památek

Odhalení bronzové rybky ministrem
kultury –

Pouť ke sv. Jiljí

sv. Jiljí na hřbitově
19. 9. od 13.00 do 17.00 hod. / městské

památky

Letos s názvem „Duše památek“. Vstup
zdarma

18. 9. od 15.00 hod. / Fabrika

Pořad pro děti. Tématem je cestování po
všech světových kontinentech.
29. 9. od 19.00 hod. / Fabrika

Koncert rockové skupiny
Více informací na

31. 7. – 30. 9. / Centrum B. Martinů

Papírové modely lodí, letadel, aut, hist.
staveb a origami.

4. – 5. 9. / hrad Svojanov

Dobová vystoupení, představující život na

Dny evropského dědictví

Majda s Františkem na cestách

Katapult

Papírový svět

Oslava výročí 100 let zakoupení hradu
Svojanova městem Poličkou

www.kultura-svitavy.cz

Polička

hradě před 100 lety.
29. 9. / Palackého náměstí a Tylův dům

Zahájení na náměstí v 16.00 hod – přivítání
finalistek, slavnostní večer v Tylově domě

od 19.30 hod.

10. – 11. 9. / nám. Přemysla Otakara II.,
Šembrerovo divadlo

Festival s účastní hostů ze zemí EU –
koncerty a výstavy.

11. 9. ve 20.30 hod. vystoupí skupina

10. 9. – 10.10 / Regionální muzeum

Výstava o „národním pokladu“ českého
a německého národa.

25. 9. od 20.00 hod. / Městský klub

Koncert bývalého frontmana kapely –
123 min. Po koncertě velká jam session.

Miss Princes of the World

Mezinárodní partnerské dny

NO NAME

Knedlík – Kloss – Knödel aneb
Knedlíkové nebe

Zdeněk Bína – Acoustic Project

Vysoké Mýto

a i pro naše diváky je zdrojem nejen dobré
zábavy, ale i poučení... Režie: Pavel Šimák

– Mahulena Bočanová
– Zbyšek Pantůček
– Lumír Olšovský
– Ivana Andrlová

– Veronika Jeníková / Lucie Svobodová
– Jana Šulcová /

Jiřina Pachlová
– Dalimil Klapka /

Čestmír Gebouský
– Olga Želenská

Ketty
Vilém
Jimmy
Maggie
Zoé
slečna Peticktonová

Henry / Strážník

Maud

19.30 hodin, kinosál, vstupné: 190 Kč

Osoby a obsazení:

Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy
Želenské – Drápalové
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6. 9. pondělí

Režie: :

19.00 hodin, romantický / komedie, USA, 2010,
titulky, 106 min, přístupný od 12let

8. 9. středa

Režie: hrají:

17.00 hodin, komedie / rodinný, USA / Spojené
arabské emiráty, 2010, 92 min, přístupný

13. 9. pondělí

Režie: dále hrají:

19.00 hodin, akční / krimi / thriller, Francie / VB /
Německo, 2010, 92 min, přístupný od 15 let

Záložní plán

Chlupatá odplata

Bez soucitu

Zoe má za sebou spoustu let partnerských vztahů,
ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože
se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne
se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu
lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne ale
potká Stana – muže, který na ni působí velice
nadějným dojmem. Ve snaze nezaplašit rozvíjející se
vztah a ukrýt počínající známky těhotenství se tak
Zoe dostává do divokého víru chyb a rozporuplných
náznaků, z nichž je Stan naprosto zmatený. Když mu
Zoe s váháním prozradí, proč se chová tak
nepředvídatelně, Stan zvažuje, zda ve vztahu
pokračovat, ale nakonec jí oznámí, že ano. Skutečný
těhotenský test ale přichází až poté, co si oba
uvědomí, že jeden druhého vlastně vůbec neznají
a jejich vztah je naplněný pouze rozbouřenými
hormony a přípravami na rodičovství.

Alan Poul, hrají Jennifer Lopez, Alex
O'Loughlin, ad.

Dan Sanders se kvůli práci přestěhuje i s rodinou
z Chicaga do oregonských lesů, kde má dohlížet na
stavbu zdánlivě ekologického projektu. Zpočátku si
myslí, že největším problémem pro něj budou
zhýčkaná manželka a pubertální syn, jenž má
z přírody panickou hrůzu. To ovšem ještě netuší, že
se kvůli své nové funkci stal nepřítelem č. 1 pro
všechna místní zvířata, která se nehodlají svého
domova vzdát bez boje! Divoká stvoření z místních
lesů ztrpčují Danovi život na každém kroku. Ničí
jeho práci, rodinný život i oblečení. Zoufale se brání
útokům perfektně organizované zvířecí armády.
Postupně ale zjišťuje, že jsou jeho pokusy zcela
marné a navíc mu nikdo nevěří.

Roger Kumble, Brendan Fraser, Matt
Prokop, Ken Jeong, Brooke Shields, ad.

Úředník pařížské pobočky americké ambasády
James Reece (Jonathan Rhys Meyers) dostane za
úkol nevděčnou práci; vozit po městě sem a tam
agenta FBI Charlieho Waxe (John Travolta). No co,
bere to prostě jako celkem dobrý způsob, jak si
„šplhnout“ u šéfa. Jenže agent Wax je ukecaný
magor ze staré školy libující si v násilí, zastrašování
a chaosu. Ten, co nejdřív střílí, pak se ptá, jestli to
někdo přežil a jeho vyšetřování je všechno, jen ne
normální. Jako buldozer nahrne nebohého Stevense
do případu, kde se kšeftuje s kokainem, střílí do aut
(i do lidí) pancéřovkou a kde člověk nejde pro ránu
daleko.

Pierre Morel, Melissa Mars, Farid
Elouardi, Chems Dahmani, Richard Durden, ad.

15. 9. středa

Režie:
17.00 hodin, animovaný / komedie / rodinný,
USA, 2010, 103 min, přístupný

15. 9. středa

Režie: hrají:

19.00 hodin, komedie, ČR, 2009, 118 min,
přístupný

20. 9. pondělí

Režie: hrají:

19.00 hodin, komedie / romantický, USA, 2009,
95 min, přístupný od 12 let.

22. 9. středa

Příběh hraček 3

Ženy v pokušení

Sexy 40

Shrek: Zvonec a konec

Ve filmu TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK se
tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy
Story“ vrací do kouzelného světa nám dobře
známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá
se na vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek
hraček tak čeká nejistá budoucnost. TOY STORY 3:
PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu nová dobrodružná
komedie, ve které se naši staří známí hrdinové
dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat.
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat,
až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých,
upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká
nejedna horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden
druhého zradit a že musí zůstat pohromadě. A k to-
mu všemu čeká panenku Barbie první osudové
setkání s Kenem.

Lee Unkrich.

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

Jiří Vejdělek, Eliška Balzerová, Lenka
Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček,
Roman Zach, Vlastina Svátková, Martin Zbrožek,
Michal Gulyáš, ad.

Sandy je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí
v životě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí
nevěru svého manžela. Rozhodne se k radikálnímu
kroku: opustí ho a přestěhuje se i s dětmi do New
Yorku, najde si práci, přátele a začíná nový život.
Brzy po příjezdu Sandy nečekaně vstoupí do života
sympatický mladíček Aram, který pracuje v kavárně
pod jejím bytem. Aram Sandy občas hlídá děti, které
jeho společnost a zábavné hry přímo zbožňují. Také
Sandy začíná nechtěně podléhat jeho neodolatelné-
mu klukovskému šarmu.

Bart Freundlich, Catherine Zeta -
Jones, Justin Bartha, John Schneider, Lynn
Whitfield, Art Garfunkel, Sam Robards, Rob
Kerkovich, ad.

Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte
krásnou princeznu a tchýnino království, co dalšího
ještě můžete dokázat? Pokud se jmenujete Shrek,
pravděpodobně trochu zfotrovatíte. Místo toho, aby
jako za starých dobrých časů děsil vesničany, teď
jim otrávený Shrek rozdává autogramy. Co se to
stalo s divokým zlobrem? Protože se mu stýská po
době, kdy byl „pravým netvorem“, podepíše Shrek
smlouvu se lstivým prodavačem iluzí Rampelníkem.

KAM ZA KULTUROU v Moravské Třebové a okolí
V tu chvíli se ocitne ve zvrácené alternativní verzi
království Za sedmero horami, kde jsou zlobři
houfně pronásledováni, Rampelník je králem a Fiona
ho ve skutečnosti nikdy nepotkala. Tak musí Shrek
napravit, co spískal, zachránit přátele, obnovit svět
takový, jaký býval, a znovu získat svou Pravou
lásku.

Dopisy pro Julii jsou dojemnou a zároveň hravou
love-story, vyprávěním o jiskřivé mladé lásce, ale
také o vzkříšení lásky zdánlivě dávno ztracené.
Když mladá Američanka Sophie přicestuje do italské
Verony, setkává se tu se skupinou dobrovolníků.
Jejich prací je odpovídat na dopisy, které toužící
ženy vkládají do mezer ve zdech starobylého domu,
jenž byl podle pověstí svědkem vášnivé a tragické
lásky Romea a Julie. Právě tady Sophie objeví dopis
napsaný před padesáti lety! A tento okamžik změní
život nejen Sophii, ale i mnoha dalším lidem.
Podnikavé dívce se podaří najít pisatelku dopisu –
Claire, která do Itálie přijede se svým vnukem
a společně se vydají hledat Lorenza, jehož Claire
před půl stoletím opustila...

Gary Winick, Amanda Seyfried, Gael
García Bernal, Vanessa Redgrave, Franco Nero,
Milena Vukotic, Marcia DeBonis, Giordano
Formenti,ad.

.

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího
Kajínka, který je považován za prvního nájem-
ného vraha v České republice. Díky svému útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda
a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy
unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím.
Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího
vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy,
příběhem obhájkyně hledající nové důkazy,
příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy
i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí
konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se
dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit
svědky?

Akční, Thriller Petr Jákl
Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko,
Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý,
Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Deana
Horváthová-Jakubisková, Ken Dunken, Alice
Bendová. Petr Jákl, Mark Dobeš
F. A. Brabec

Režie:
17.00 hodin, anim. / dobrodružný / komedie /
rodinný, USA, 2010, 92 min, přístupný.

25. 9. sobota

14.00 hodin

27. 9. pondělí

Režie: hrají:

19.00 hodin, romantický / drama, USA, 2010, 105
min, přístupný

29. 9. středa

Žánr: Režie: Hrají:

Scénář: Kamera:

19.00 hodin, akční / thriller / krimi / drama, ČR,
2010, 107 min, přístupný od 12 let.

Mike Mitchell

Shrek: Zvonec a konec

Dopisy pro Julii

Kajínek





Vážení rodiče,

Obracíme se na Vás s nabídkou aktivního sportovního vyžití pro Vaše děti.   

TJ Slovan zabezpečuje sportovní vyžití pro občany našeho města. Disponujeme moderními 
sportovišti, která vyhovují současným trendům a požadavkům, máme kvalifikované trenéry
a funkcionáře a máme zájem o co možná nejširší zapojení mládeže do naší činnosti. 

Co nabízíme?
 • sportovní vyžití vašich dětí ve volném čase, nejen v průběhu školního roku ale i o prázdninách
 • kvalitní tréninkové zázemí - moderní fotbalový, zimní i atletický stadion, hernu stolního tenisu,
  tenisové kurty včetně kryté haly
 • kvalifikované trenéry
 • sportovní trénink zaměřený na všeobecný tělesný rozvoj se specializací na jednotlivé druhy
  sportů

!!!! Nenechte děti doma zahálet přiveďte je na sportoviště !!!!! 

Zkontaktujte naše trenéry a domluvte si s nimi konkrétní možnosti zapojení 
Vašich dětí:
 

Atletika 
 • chlapci i děvčata od 6-ti let
 • atletický stadion - ZŠ Palackého
 Zdeňka Marečková - tel.: 603 361 736

Fotbal 
 • fotbalová školka pro děti mateřských škol a prvních tříd ZŠ 
 • fotbalový stadion - Nádražní ul.
 Martin Komoň - tel.: 736 456 387
 www.skpslovan.zde.cz

Horolezectví
 • chlapci i děvčata od 6-ti let
 • horolezecká stěna tělocvična ZŠ Palackého
 Jan Vojtíšek - tel.: 731 488 655
 www.homt.xf.cz

Lední hokej
 • škola bruslení pro chlapce i děvčata od 5-ti let
 • zimní stadion - Nádražní ul.
 Jiří Kavan - tel.: 775 595 000
 www.hcslovan.com

Lyžování
 • chlapci i děvčata od 5-ti let
 Daniel Mačát - tel.: 603 169 214

Stolní tenis
 • chlapci i děvčata od 6-ti let
 • herna stolního tenisu - ul. Tyršova
 Jaroslav Maděra - tel.: 605 044 388
 www.pinecmt.estranky.cz

Šachy
 • chlapci i děvčata od 6-ti let
 • klubovna KČT ul. Piaristická
 Zdeněk Sojma - tel.: 461 318 264

Tenis
 • tenisová škola pro chlapce i děvčata od 5-ti let
 • tenisové kurty ul. Tyršova
 Iva Kodešová - tel.: 737 442 239
 Vlastimil Crha - tel.: 603 362 091

Turistika
 • TOM Čochtani (turistický oddíl mládeže) pro chlapce i děvčata od 6-ti let
 • klubovna KČT ul. Piaristická
 Helena Kopřivová - tel.: 37 487 745
 www.cochtani.webnode.cz

Volejbal
 • volejbalová přípravka pro děvčata i chlapce od 5-ti let
 • volejbalové kurty ul. Tyršova
 Hana Vávrová - tel.: 739 532 968

ASPV (Asociace sportů pro všechny)
 • cvičení pro všechny věkové kategorie
 • zahrnuje cvičení pro rodiče a děti, žáky, žákyně, ženy, kolektivní sporty - volejbal, basketbal,  
  korfbal, florbal, ringo, nohejbal)
 Jaroslav Plch - tel.: 724 116 406

Počítačové generaci našich potomků zoufale chybí pohyb na tom se shodují jak rodiče tak i 
odborníci. Chcete aby vaše dítě bylo výjimkou? Přihlaste své dítě do některého ze sportovních 
kroužků TJ Slovan. Sportovní kroužky k dětství patří - podporují nejen fyzickou kondici, ale také 
sebevědomí. Některé děti možná budou na sportovní kroužky chodit proto, že tam mají možnost 
se setkávat s kamarády. I to se ale počítá - k míči nebo běhu se dostanou a je mnohem 
pravděpodobnější, že si pohyb zamilují, než kdyby čas s kamarády trávili doma u počítače nebo s 
cigaretou na parkovišti u supermarketu.
Tělesná aktivita působí blahodárně na celý organismus., zvyšuje jeho výkonnost i obranyscho-
pnost, pomáhá předcházet civilizačním chorobám.
Kromě hlediska zdravotního má sportování dětí ještě jeden aspekt, ukáže jim totiž, že každá dřina 
se vyplácí, naučí se systematicky pracovat a být platným členem týmu.

Za TJ Slovan Moravská Třebová
         Ing. Pavel Charvát 
         Mgr. Libor Podhorný
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kroužků TJ Slovan. Sportovní kroužky k dětství patří - podporují nejen fyzickou kondici, ale také 
sebevědomí. Některé děti možná budou na sportovní kroužky chodit proto, že tam mají možnost 
se setkávat s kamarády. I to se ale počítá - k míči nebo běhu se dostanou a je mnohem 
pravděpodobnější, že si pohyb zamilují, než kdyby čas s kamarády trávili doma u počítače nebo s 
cigaretou na parkovišti u supermarketu.
Tělesná aktivita působí blahodárně na celý organismus., zvyšuje jeho výkonnost i obranyscho-
pnost, pomáhá předcházet civilizačním chorobám.
Kromě hlediska zdravotního má sportování dětí ještě jeden aspekt, ukáže jim totiž, že každá dřina 
se vyplácí, naučí se systematicky pracovat a být platným členem týmu.

Za TJ Slovan Moravská Třebová
         Ing. Pavel Charvát 
         Mgr. Libor Podhorný
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Prohlídkové okruhy:

Výstava je situována do starobylého podzemního
prostoru bývalé černé kuchyně, která sloužila
obyvatelům zámku už před více jak 500 lety. Od
požáru z roku 1842, kdy byla část zámku
přestavěna, tak našel tento zajímavý prostor nové
využití.

Tato nová expozice je věnována především
geologickému vývoji, a to jak celkovému vývoji
planety Země v jednotlivých epochách, tak
vývoji Moravskotřebovského regionu, tedy na
oblasti, jejíž pomyslnou osu tvoří pásmo
Hřebečského hřbetu. Můžete se těšit například na
třetihorní žraloky, kteří tu žili před milióny let
a zůstaly tu po nich zkamenělé zuby, tak i na
celou řadu dalších zkamenělin. K vidění tu jsou
i ukázky hornin z našeho regionu, který je z geo-
logického hlediska velmi zajímavý. Část expo-
zice bude návštěvníky seznamovat s historií těžby
nerostů na Moravskotřebovsku. Pro mladší budou
připraveny i skládací kostky, kvizy a další
interaktivní prvky.

Multimediální expozice Vás zavede do laboratoře
astrologa, alchymisty a dvorního lékaře pána
moravskotřebovského zámku Vladislava Velena
ze Žerotína. Nahlédněte do tajemství elixíru
života nebo kamene mudrců.

Expozice Vás seznámí s praktikami práva
útrpného. Zámecká sklepení, zvuková stopa
a množství mučicích nástrojů věrně navozují
hrůznou atmosféru této temné kapitoly lidských
dějin.

Tato naše expozice mapuje životní styl konce
15. století až do první poloviny minulého století.
Prohlédněte si řadu zámeckých, církevních, ce-
chovních a dalších památek Moravské Třebové.

Tato expozice přibližuje každodenní život našich
předků žijících na venkově nejen v našem regio-
nu. Kromě selské jizby uvidíte i různé nástroje,
které sloužily k výrobě sukna nebo plátna.

NOVINKA - Barevná planeta

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny

Středověká mučírna

Poklady Moravské Třebové

Jak se žilo na venkově

Výstava sběratelských předmětů
Hračky, panenky, medvídci, suvenýrové lžičky,
firemní tužky, kapesní kalendáříky, pivní tácky,
telefonní karty, ubrousky, obaly od čokolád,
balené cukry. Výstavní místnosti ZÁMKU
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ do 12. 9. 2010
v otevírací době zámku. Vstupné 10 Kč.

Lanškrounští fotografové
vystavují na téma Sudety

Dny česko – německé kultury ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail:
www.zamekmoravskatrebova.cz

zamek@ksmt.cz

Otevírací doba zámku:
Duben - říjen
po – zavřeno

út – ne: 10.00 – 16.00

Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevřeno:  út - pá:  9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
so - ne:  14.00 - 16.00 hod.

MUZEUM

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Cihlářova ulice (Herrengasse, Panská ulice) na
pohlednici z období před druhou světovou válkou

• Dny evropského kulturního dědictví 2010
Komise památkové péče pořádá v pátek 10. září
vernisáž výstavy fotografií přihlášených do
soutěže „Moravská Třebová, jak ji neznáme“
a vlastivědné odpoledne.
Vernisáž výstavy začne v 15.30 v kapli fran-
tiškánského kláštera, od 16.30 naváže v sále
Sociálních služeb vlastivědné odpoledne věno-
vané historii moravskotřebovského zdravotnic-
tví a morové epidemii 1715/16.

• Svatováclavské pohoštění 2010
Zveme na již tradiční setkání při cimbálu, se
skleničkou burčáku a domácím občerstvením.

Cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského
Hradiště se postará o dobrou náladu – ostatní je
na nás všech.
Vstupné dobrovolné – srdečně zvou pořadatelé
z MO KDU-ČSL

Tentokráte v neděli 26. září 2010 – Zámek –
velký sál ZUŠ – začátek v 15.00 hod.

Sdružení amatérských fotografů z Fotoklubu
Lanškroun zakončí v září tohoto roku víc jak
dvouletou práci na fotografickém projektu
s názvem Autorem myšlenky
tvůrčím způsobem ztvárnit téma Sudet je členka
fotoklubu Kateřina Kokešová, realizace se ujal
novodobý zakladatel fotoklubu Vladimír
Skalický, který popisuje průběh projektu.
„Postupně jsme pro myšlenku fotit na toto
komplikované a zatížené téma získali i ostatní
členy. Původním záměr zdokumentovat pouze
relikty osídlení v krajině se záhy proměnil
v potřebu vyjádřit se k Sudetům prostřednictvím
fotografií. Kromě nezbytného seznámení se
s fakty a scházení se nad tím, co pro nás Sudety
znamenají jako obyvatele tohoto území, jsme
zorganizovali i několik společných výjezdů do
krajiny a fotili jsme. Nikdy jsme tak rozsáhlou
přípravu kvůli focení neabsolvovali, ale pova-
žovali jsme to za nezbytné vzhledem k závažnosti
tématu. Součástí přípravy bylo setkání s lidmi ze
sdružení Antikomplex, o. s. ze Společnosti česko-
německého porozumění v Moravské Třebové
a s odborníky na dějiny německého obyvatelstva
v Čechách a na Moravě.
Výsledkem dvouletého snažení jsou inscenované,
krajinářské i portrétní fotografie, které spíše než
konkrétní podobu dnešního kraje mapují vnímání
tématu a postoje autorů k němu.

zdůvodňuje výslednou podobu
fotografií Kateřina Kokešová.
Projekt vznikal za finanční podpory města
Lanškrouna a společnosti Foma Bohemia,
výstavu zastřeší Městské muzeum Lanškroun.

, vydán
bude i katalog s ukázkami prací sedmi autorů
a dvou autorských dvojic. Součástí katalogu
budou texty jednotlivých vystavujících, které se
budou podrobněji věnovat vysvětlení jednotli-
vých konceptů.

Sudety. Uvnitř.

„Rozhodli jsme
se zhruba po prvním roce pro konceptuální
přístup, i když je náročný pro autora i diváka.
Nechceme suplovat ani dějepisce, ani politiky.
Chceme tvůrčím způsobem znovu otevřít téma,
které je pro nás důležité. Nejen proto, že tu
žijeme. Ale potkali jsme se v tomto ohledu zatím
spíš s mlčením,“

Více informací poskytne Kateřina Kokešová,

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 4. 9.
v 15.00 hod. v lanškrounském muzeu

leklinka@atlas.cz

Město Moravská Třebová, Sdružení Němců –
regionální skupina Hřebečsko, Společnost česko-
německého porozumění a Kulturní služby města
Moravská Třebová Vás a Vaše přátele srdečně zvou
na

– Hřbitovní kaple Mor. Třebová

Dopoledne exkurze v hřebečských obcích
–

Na výstavu zve ředitel muzea Mgr. Žouželka,
Mohelnice

– / muzeum Mor.
Třebová – Mažoretky, Hřebečský a Šumavský tan.
soubor. Společné posezení s hudbou a tancem

Farní kostel M. Třebová – Celebruje a káže Mons.
Anton Otte / AGM Praha, P. Frant. Bartoloměj Uriga
OFM. Přijetí hostů starostou města

. –
“ – SČNP, autor

výstavy Herbert Wondra / Mnichov
muzeum Mor.

Třebová – Zpěvačka Kateřina Dostálová s kla-
vírním doprovodem, Smíšený pěvecký sbor
Lanškroun

/upřesnění v září/ Pedagogická fakulta
Brno

SČNP, Německý film pro pamětníky

– Koncert německých lidových
písní, Muzeum Mor. Třebová, čas bude upřesněn

Dny česko – německé kultury, které se konají
od 17. – 23. září 2010

14.00 hod. „Významní rodáci města Mohel-
nice“.

18.00 hod. Pestrý kulturní večer

/

16.00 hod Premiéra výstavy „Moravská
Třebová ve starých pohledech

17.30 hod. – Koncertní večer /

Pátek 17. 9. – 18.00 hod. uctění památek mrtvých

Sobota 18. 9. – Zahájení Dnů kultury

Neděle 19. 9 – 8.30 hod Česko – německá mše

Úterý 21. 9. – 11.00 hod. – Divadelní představení
pro školy

Čtvrtek 23. 9. – 14.00 hod. „Stůl stálých
třebovských hostí“

Pondělí 4. 10 Vokální Duo Mnichov – pán
a paní ze Sicherer

.

–

Občanské sdružení
Duhový Labyrint pořádá
Pravidelně:

Jednotlivé akce:

Připravujeme na říjen:

Cvičení pro zdraví

Muzikoterapie

Malování s hudbou

Čajový klub

v pondělí 20. 9. od 17 hod.
Cvičení pro zdraví

taneční AFRO
Orient. Kde:

informace: ,

(nenáročné zdravotní cvičení
pro všechny věkové kategorie – 3x týdně 1 hod.)

(děti – flétna, rytmické nástroje,
divadélko – 1x týdně á 1 hod., dospělí – bubny,
1x týdně 2 hod.

(děti – 1x týdně 2 hod., dospělí
– 1x týdně 2 hod.)

(mládež – 1x týdně, dospělí –
1x týdně)

ukázková hodina pro
veřejnost –
přednášky – Jak se uzdravit, Peníze, a další témata,
semináře
výstavy prací, burzy, akce v terénu, ...

semináře
a v budově bývalé Latinské školy
(Kostelní nám. 1, 1. patro – Mor. Třebová)

tel: 776 680 759, 461 316 734
e-mail: duhovylabyrint@centrum.cz
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Hradní stráž (Moravská Třebová 25. 9. 2010)
Hradní stráž je nedílnou součástí ozbrojených sil České republiky, která plní úkoly
ostrahy a obrany sídel prezidenta České republiky a reprezentační povinnosti spojené
s výkonem funkce prezidenta.
Mezi nejvýznamnější protokolární akty, které Hradní stráž v uplynulém období zabezpe-
čovala, patří mimo jiné státní návštěvy prezidentů Rumunska, Řecka, Polské republiky,
Portugalska a jeho
výsosti prince z Wa-
lesu. Velmi význam-
nou měrou se pří-
slušníci Hradní stráže
také podíleli na pl-
nění úkolů spojených
s návštěvou papeže
Benedikta XVI. v naší
zemi a zejména na
ceremoniálních ak-
tech spojených s praž-
ským summitem prezidentů Ruské federace a Spojených států amerických v dubnu
letošního roku.
Hradní stráž důstojně reprezentuje Českou republiku před domácími i zahraničními
návštěvníky, kteří přicházejí na Pražský hrad. S jejími vojáky se můžete denně setkat při
slavnostním střídání stráží na I. nádvoří a při výměně strážných u vstupních bran sídla
prezidenta republiky.

Oslavy – 75 let vojenského školství v Moravské Třebové
Sobota 25. 9. 2010

10.00 hod. – náměstí T. G. Masaryka
- slavnostní slib žáků 1. ročníků, žehnání bojového praporu,
zdravice hostů
- přelet vrtulníků, letounů

11.00 hod. – náměstí T. G. Masaryka – slavnostní program
- koncert Posádkové hudby a Hradní stráže
- vystoupení legionářů – alpínů z Oderza (Itálie)
- show program
- exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR a Hradní stráže
- vystoupení mažoretek z Mor. Třebové
- statické ukázky techniky

14.00 hod. – areál VOŠ a VOŠ MO
- Den otevřených dveří s ukázkami techniky
-
-

bojová technika, výzbroj
posádková hudba, občerstvení
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Víra v nadpřirozeno na Moravskotřebovsku 17. a 18. století

Ke vzniku moravskotřebovských alejí

Ještě v 18. století byly hodně rozšířené tendence
vysvětlovat si nepochopitelné skutečnosti
zásahem „temných“ nadpřirozených sil, jakož
i víra v nejrůznější démonické bytosti, ale také
v nadpřirozené schopnosti některých bližních
a v revenantství. V pověstech zaznamenaných na
Moravskotřebovsku se můžeme dočíst o nad-
přirozených jevech, které v někdejších obyvate-
lích tohoto regionu vzbuzovaly takový zájem
a obavy, že zprávy o nich přenášeli z generace
na generaci. Doklady toho, jak víra v podobné
jevy bezprostředně ovlivňovala život lidí té doby,
však nacházíme i v úředních dokumentech ze
17. a 18. století.

V pověstech se odráží víra v čarodějnou moc,
kterou byli nadáni určití lidé. Většinou vlastnili
čarodějnou knihu a jejím prostřednictvím se jim
dostávalo pomoci ďábla, s nímž prováděli různá
kouzla (čaroděj Heger v Petrušově, Ohneiser
v Zadním Arnoštově, malíkovský pytlák).
Další pověsti popisují různé démonické bytosti.
Kromě polednice, hastrmana, vil, divoženek,
různých mužíčků a podivných zvířat se na
Hřebečsku vyskytoval „Grünhütl“ v mysliveckém
obleku se zeleným kloboukem. Někdy tyto
bytosti neškodily, jindy strašily a prováděly
drobné neplechy, často však způsobovaly vážné
nemoci nebo přímo smrt.
Objevuje se i motiv revenanta – zemřelého, jehož
duše z nějakého důvodu nenašla po smrti klid
a vrací se na svět znepokojovat živé. Zjevoval se
pak jako „umrlec“ nebo v jiných, často
kuriózních podobách. Dva bratři, kteří společně
spáchali sebevraždu, se zjevovali ve Světlém dole

Náměty démonologických pověstí Moravsko-
třebovska

(Hellgraben, Peklo) jako jezdec na jednonohém,
oheň sršícím bílém koni.

V archivovaných úředních dokumentech na-
cházíme doklady, že moravskotřebovští úředníci
v 17. a 18. století občas řešili případy související
se záhadnými jevy, čarodějnictvím, zjevováním
revenantů.
V období rekatolizace přibývalo v českých
zemích, hlavně ve Slezsku a na severní Moravě
čarodějnických procesů. Na nepříliš vzdáleném
Šumpersku jim koncem 17. století padlo za oběť
několik desítek lidí. Na Moravskotřebovsko se
nerozšířily, k obvinění z čarodějnictví zde však
také docházelo. Na jaře toku 1644 byla například
pro podezření z provozování čarodějných praktik
uvězněna a více než po roce omilostněna
Gertruda Adermannová. Přičarovat si snad měla
zakopaný poklad, který s dvěma komplici našli
a rozdělili si ho.
V roce 1659 vysvětloval moravskotřebovský
hejtman Cyprian Mayer vrchnosti, že nemohl
obsadit dolní mlýn v Linharticích, protože je
„začarovaný“. Několik mlynářů už se v něm
zmrzačilo či jinak přišlo o zdraví.
7. dubna 1713 byli moravskotřebovští měšťané
povoláni na radnici a dotazováni, zda vědí něco
o zjevování se zámeckého hejtmana z přelomu
17. a 18. století Wilhelma Bylanského, primátora
z let 1655 – 1660 Johanna Fesselovi a dalších tří
již nežijících měšťanů. Rozšířily se totiž pověsti,
že tito zemřelí se zjevují obyvatelům města a děsí
je v různých podobách, někdy se objevují na
koni, někdy v plamenech, jindy zase dělají hluk
v domech, takže se v nich měšťané bojí bydlet.
Významnou skupinou revenantů byli v dobových

Víra v nadpřirozeno v každodenním životě

představách lidé, kteří po smrti pykali za
nepotrestané špatné skutky, jakými byla porušení
etických a právních norem rodinného a spole-
čenského života (krádež, dluhy, zpronevěra,
manželská nevěra,…), ale i za těžké hříchy.
V tomto smyslu byli zřejmě obviněni zemřelí,
kteří údajně chodili strašit moravskotřebovské
měšťany. Pochybnost však musela být vznesena
i o chování některých současníků, jmenovitě
primátora Daniela Römera a Franze Fischera.
Také k jejich kvalitám, stejně jako ke kvalitám
současných i bývalých členů městské rady se
totiž měšťané měli vyjádřit.

Dotázáni byli „všichni měšťané a sousedé“ –
celkem kolem 300 osob, členů současné
i předchozí městské rady a zástupců různých
řemesel. Nikdo z nich nevypověděl proti
zemřelým nic, co by mohlo poškodit jejich
dobrou pověst. Přáli jejich duším, aby konečně
dosáhly věčného klidu. Pozitivně hodnotili i sou-
časné a předešlé vedení města. Dávali průchod
svému pohoršení nad jednáním původce vzne-
sených obvinění.
O tomto průzkumu veřejného mínění byl
vyhotoven zápis, ve kterém jsou jmenovitě
uvedeni všichni dotazovaní. Nedovídáme se z něj
však konkrétní důvod, proč duše pěti osob
neměly najít po smrti klid, ani z čeho byli
obviňováni Römer a Fischer.

Moravskotřebovská radnice na kresbě z roku
1717

Konec 19. a začátek 20. století byl obdobím
intenzívní výsadby stromů na veřejných
prostranstvích, zakládání parků, alejí. Osazování
veřejných prostor zelení bylo především zásluhou
okrašlovacího spolku, který byl v Moravské
Třebové založen v roce 1882. Iniciátorem jeho
vzniku byl knihkupec Emanuel Nowotny
(tehdejší majitel knihkupectví na rohu dnešní
ulice ČSA a Zámecké). Spolek se zasadil např.
o zasypání rybníka u zámeckého mlýna, zvaného
Schlögelteich. Na jeho místě byl pak vytvořen
park s kaštany a lavičkami, který byl postupně
rozšiřován. Říkalo se mu „dětský park“ nebo také
„židovský park“ podle vinopalny u zámeckého
mlýna, která měla židovského majitele.

Nedávno založená jilmová alej na pohlednici z počátku 20. století

V jižní části města, kudy procházely oblíbené
trasy nedělních vycházek, byly vysázeny aleje.
Koristkova alej byla lipová a vedla do Světlého
dolu („Hellgraben“), Dvorní alej od Písku
k Brněnské ulici tvořily lípy a topoly, jilmová alej
vedla od Bránské ulice ke statku, tzv. hlavní
(lipová) alej od sousoší Loučení k Dvorní aleji.
Nejmladší alej byla založena roku 1912 správcem
statku Netwallem. Lipová alej, nazývaná také
„alej vzdechů“, tvořila spojnici od hráze
Mlýnského potoka za Brněnskou ulicí přes
Knížecí louku k Dvorní aleji.
Nově vysazené aleje jsou často vidět na
pohlednicích, jejichž oblíbeným námětem bylo
panorama města fotografované od jihu.

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, Mor. Třebová, 571 01,
tel. 461 316 786,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

17. 9. – TRIKY S TRIKY + KORÁLKOVÁNÍ
SE ŠÁRKOU. Od 15.00 hod. v DDM.

25. 9. – PEJSKIÁDA – od 14.00 hod. –
kynologické cvičiště v lomu

září-říjen – KDO SI HRAJE NEZLOBÍ –
výtvarná soutěž pro školy.

Termíny sportovních akcí konaných během
září budou školám zaslány.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Dekorace trička vyšívanou batikou + korálkový
doplněk. S sebou starší bílé tričko, silnější jehlu,
přezůvky, 10 Kč. Menší děti v doprovodu rodičů.
Konec v 17.00 hod.

, 13.30 – 14.00 hod.
prezentace pejsků. Soutěž v překážkové dráze,
nejkrásnější pes. Součástí tombola, ukázka z vý-
cviku psů místních kynologů, soutěžní stanoviště
pro malé děti bez pejsků, bohaté občerstvení.
Konec do 16.00 hod. Akce ve spolupráci se ZKO
308 a Zdravým městem. Více na plakátech.

Témata a bližší
podrobnosti obdrží školy v propozicích. Soutěž
proběhne ve spolupráci se Zdravým městem +
Městskou policií v Mor. Třebové a je součástí
projektu DDM Quo vadis – prevence kriminality
dětí a mládeže.

Letáky s nabídkou zájmových kroužků na tento
školní rok dostanete prostřednictvím roznáškové
služby do domácností a děti ve školách. Případné
informace vám poskytneme v DDM.



Z Á Ř Í 2 0 1 0Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Ás t r a n a 1 2

Církve

Církev bratrs

Církev č sloven husits

Římskokatolická farnost Mor. Třebová

ká

esko ská ká

Èeskobratrská církev evangelická

Jiráskova 124, mobil. 721 231 953,
e-mail.

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

Kostelní nám.č.3, 571 01 Mor.Třebová
Tel. 461 316 350; ;

e-mail. trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce. P. Frant. Bartoloměj Uriga OFM

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

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

dobroslav.rousar@seznam.cz

www.farnostmt.cz

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se
schází v modlitebně Církve evangelické bra-
trské na Svitavské ulici, kterou máme pro
tyto účely pronajatou. Všechny pořádané
akce jsou nejen pro naše věřící, ale i pro
zájemce z řad veřejnosti.

Biblické hodiny. vždy po bohosluž-
bách v 15.00 hodin s malým pohoštěním.

Po 9.00 hod.  klášterní kostel
Út 18.00 hod.  farní kostel
St 18.00 hod.  farní kostel
Čt 18.00 hod.  klášterní kostel
Pá 18.00 hod.  klášterní kostel
So 18.00 hod.  klášterní kostel
Ne 8.00 hod.  farní kostel

11.00 hod.  klášterní kostel

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

www. lavina.webnode.cz

Pravidelné boho-
služby se konají každou neděli ve 14.00
hodin.

Pořad bohoslužeb: POZOR ZMĚNA!
Internetové stránky farnosti .www.farnostmt.cz

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

1. 9. – 30. 9. 2010 – Výtvarný obor ZUŚ

1. 9. – 30. 9. 2010 – Knihovna rodičům
a pedagogům

16. – 22. 9. 2010 – Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut (22. 9.)

Knihovna dětem
Čte celá třída

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Moravská Třebová, třída p. učitelky Gabriely
Pokorné. Přístupno v půjčovní době knihovny.

Výstava literatury zaměřené na tělesný a psy-
chický rozvoj dětí a mládeže. Určeno laické
a odborné veřejnosti, přístupno v půjčovní době
dospělého oddělení městské knihovny. Zájemcům
zhotovíme výběrovou bibliografii podle kon-
krétních požadavků.

MěK se připojí ke kampani Evropský týden
mobility (16. 9. – 22. 9.) a Evropský den bez aut
(22. 9.), kterou v České republice koordinuje
Ministerstvo životního prostředí a v našem městě
Zdravé město a místní Agenda 21. V letošním
roce se kampaň zaměří na téma Doprava a zdraví
s heslem: „Prodluž si život – buď aktivní!“.
Městská knihovna připraví k uvedenému tématu
výstavu literatury z oblasti ochrany životního
prostředí, dopravy, hygieny, zdravovědy, sportu,
relaxace aj. Výstava je přístupna v půjčovní době
knihovny.

Na začátku školního roku 2010/2011 vyhlašuje
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové 13. ročník soutěže Čte celá třída.
Smyslem soutěže je vést děti ke čtení a čtenářství.
Soutěž je určena třídním kolektivům základních
a speciálních škol a víceletého gymnázia.
Podmínky soutěže spolu s přihláškou školy
obdrží prostřednictvím elektronické pošty, navíc
vše je k dispozici v dětském oddělení knihovny.
Termín odevzdání potřebných údajů a přihlášky
třídním učitelem nebo učitelem českého jazyka je

v městské knihovně.30. 9. 2010

Úkolem soutěžících je v období od 1. 10. 2010 do
31. 5. 2011 navštívit společně knihovnu, stát se
v co největším počtu žáků registrovanými čtenáři
knihovny, vypůjčit si ve sledované době co
nejvíce knih a časopisů a o přečtených knihách
vytvořit společný čtenářský deník.
Soutěž probíhá ve 2 kategoriích (1. stupeň ZŠ
a speciální škola, 2. stupeň ZŠ a víceleté
gymnázium) a bude čtvrtletně hodnocena.
Soutěžící budou o průběhu pravidelně informová-
ni. V závěru soutěže odevzdají třídy společný
čtenářský deník. Na vítěze čeká velký dort
a každý žák, který se na dobrém umístění podílel,
dostane knihu nebo zápisník. Čtenářské deníky
všech soutěžících tříd budou vystaveny v městské
knihovně a mohou sloužit ostatním dětem jako
inspirace pro četbu.

Hledáme šikovná děvčata a chlapce! Městská
knihovna umožní všem, aby svou dovednost
představili. Mohou si v knihovně uspořádat svůj
koncert nebo výstavu, mohou upozornit na své
taneční, recitační, jazykové, kutilské a jiné vlohy,
mohou prezentovat svého koníčka. Nebo mohou
to, co umí, naučit ostatní děti.
Děti, nebojte se ukázat, co umíte! Těšíme se na
vás!

Výstava učebnic, čítanek a dalších knih na
doplnění a zopakování učiva základní školy
(matematika, český jazyk, vlastivěda, historie
aj.). Přístupno v půjčovní době knihovny.

Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže pro děti
ve sbírání razítek v knihovnách z různých míst.
Vyhrává ten, kdo získal nejvíce razítek.

, vyhodnocení v 15.00 hod. v dětském
oddělení knihovny.

Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže o nej-
pilnějšího dětského čtenáře. Podmínkou soutěže
bylo půjčit si a přečíst během prázdnin co nejvíce
knih a dále namalovat o přečtené knize obrázek
nebo o ní napsat krátký zápis.

Šikovné děti mezi námi

1. 9. – 30. 9. 2010 – Škola volá

15. 9. 2010 – Putování po knihovnách

15. 9. 2010 – Nejlepší prázdninový čtenář

Uzávěrka
2. 9. 2010

Ukončení soutěže

– 2. 9. 2010

Dospělé oddělení

Studovna, čítárna

Dětské oddělení

Pozor změna!

, vyhodnocení 15. 9. 2010 v 15.00
hod. v dětském oddělení knihovny

pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.
pátek z a v ř e n o

sobota 9.00 – 12.00 hod.

pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.
pátek z a v ř e n o

sobota 9.00 – 12.00 hod

pondělí – čtvrtek 12.00 – 17.00 hod.
pátek z a v ř e n o

sobota 9.00 – 12.00 hod.

úterý 9.00 – 11.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.

Půjčovní doba:
Městská knihovna Ladislava z Boskovic MT

Místní knihovna Boršov

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů pondělí 6. 9.
2010

Svoz seniorů středu
8. 9. 2010 ve 14.00 hod.

Provoz humanitárního šatníku

Půjčovna zdravotních a kompenzačních po-
můcek

Co se děje v DS Domeček a STD Ulita:

Dne 30. 9.

se uskuteční v
v refektáři františkánského kláštera v 10.00

hod.
na hřbitov se uskuteční ve

od domu Sociálních
služeb na ul. Svitavské.

je od září
obnoven. Provozní doba je každý pátek od 15.00
– 17.00 hod.

je v provozu každý pracovní den od 7.00
do 15.30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová
v Denním stacionáři Domeček. Kontaktní osoba
p. Dokoupilová, tel.739 002 744.

Ozdravný pobyt uživatelů DS a STD Ulita. 9. 8. –
14. 8. se uskutečnil pro uživatele služeb DS
Domeček a STD Ulita ozdravný pobyt na
Slovensku. Celé akce se zúčastnilo 21 osob. Díky
finanční podpoře pardubického hejtmana Radko
Martínka mohli klienti poznat okolí Oravské
přehrady, projet se na parníku, seznámit se s lido-
vými tradicemi na salaši a ve skanzenu Zuberec
a zavítali i na Oravský hrad. Díky příznivému
počasí mohli navštívit i termální koupaliště. Pro
mnohé uživatele to byl 1. výlet do zahraničí. Po
celou dobu pobytu vládla přátelská atmosféra
a vytvořila se mnohá přátelství. Děkujeme za
podporu všem příznivcům a sponzorům pře-
devším p. Moravcovi, který nám, tak jako v mi-
nulém roce, zdarma poskytl pečivo.

pořádá Oblastní charita M. Třebová
v rámci DNE CHARIT, pro širokou veřejnost

Den otevřených dveří

• Nová modlitebna CČSH v M. Třebové
Náboženská obec Církve československé
husitské v Moravské Třebové oznamuje, že
v neděli 26. září 2010 ve 14.00 hodin, bude
slavnostně otevřena první modlitebna CČSH
v Moravské Třebové na ulici Dr. Jánského 6.
Slavnostní bohoslužbu povede brněnský
biskup CČSH THDr. Petr Šandera spolu
s farářem CČSH pro Moravskou Třebovou
panem Milošem Košíčkem.
Pozváni jsou i představitelé města, zástupci
ekumeny a široká veřejnost.
Bohoslužbu bude provázet hudební skupina
„TRIO“ z Moravské Třebové.

Srdečně zveme

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

v objektu bývalé pobočky II. ZŠ na
Svitavské ul. 44. Zájemci se mohou seznámit
s chodem charity a jednotlivých služeb, které
OCHMT poskytuje. Pro všechny bude připraven
po celý den doprovodný program spojený s pro-
dejní výstavou výrobků. Těšíme se na Vás…
Další informace a kontakty najdete na našich
internetových stránkách:

či v zařízeních DS Domeček a ST dílny
Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová.

Akce se uskuteční od 10.00 – 12.00 a od 13.00 –
16.00 hod.

www.mtrebova.chari-
tat.cz

Ředitelka Oblastní charity M. Třebová
Ludmila Dostálová

a pracovní tým OCHMT
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Mezinárodní setkání mládeže
v Moravské Třebové

Jak ten čas letí. Je tomu již 15 let, co probíhá
každý rok letní setkání mládeže tří států –
České republiky, Německa a Maďarska. Ráda
vzpomínám na počátky.
Vše začalo velmi nesměle. V roce 1995 nás
pozval starosta Staufenbergu Horst Münch do
madarského Tarjánu na tábor německých a ma-
ďarských dětí. Rádi jsme přijali a vyslali na
výzvědy mikrobus s osmičlennou posádkou.
Naši delegaci v Tarjánu velmi mile přijali a stu-
denti prožili s ostatními mladými lidmi krásný
týden.
Další rok se setkání konalo v německém
Staufenbergu. Českou skupinu už tvořilo 26
osob, polovina byli žáci umělecké školy, druhá
polovina členové Hřebečského tanečního sou-
boru.

V roce 1997 přišlo na řadu první setkání tří
národností v Moravské Třebové. I my jsme se
snažili připravit pro všechny zajímavý a pestrý
program. Výsledkem těchto prvotních oťuká-
vacích setkání je již tradiční výměnný tábor
se střídavým pobytem v Maďarsku, Německu
a České republice.
Letošní rok byl pro nás jubilejní, protože šlo již
o 15 ročník letních výměnných pobytů. Tábor
se konal od 19. do 27. července opět u nás
v Moravské Třebové. Zúčastnilo se ho 68 dětí
z toho 22 z Maďarska, 26 z Německa a 20
z České republiky. Táborníci našli přechodný
domov v internátě Integrované střední školy
a jako vždy byl připraven bohatý program,
jehož hlavním cílem bylo, co nejlépe se poznat
a užít si prázdninové dny.
Hned druhý den po příjezdu jsme objevovali
krásy našeho města, navštívili jsme zámeckou
mučírnu a Alchymistickou laboratoř Mistra
Bonaciny. Krásný výhled do okolí nabídla

Čtyřiadvacetihodinový výstup na Pastýřku
Pojďte s námi vytvořit rekord roku 2010

Jedná se o nepřetržitý výstup po schodech na
rozhlednu po dobu 24 hodin. Termín a začátek
je stanoven na 10. září v 15.00 hod., konec pak
bude 11. září v 15.00 hod.

Před více než rokem, přesně 20. června, byla
slavnostně otevřena na vrcholu Pastvisko
rozhledna, které bylo vybráno jméno Pastýřka
(516 m. n. m.).
Bylo by hezké společně oslavit již zmíněné
jednoleté narozeniny této pro turisty a nás občany
města Moravské Třebové zcela jistě lákavé
atrakce. Přiznám se, že způsob, který bych vám
všem chtěl navrhnout, se může někomu zdát
úsměvný, nesmyslný a zároveň těžký!
Pevně však věřím, že oslovím i takové nadšence,
kteří mají rádi recesi, pohyb na čerstvém vzduchu
v překrásné přírodě a také si chtějí v neposlední
řadě vyzkoušet svoji vůli, sílu a schopnosti!
Pokud by byla akce úspěšná, je možné v ní
pokračovat a třeba ji různě dolaďovat v dalších
letech tak, aby se z ní stala třeba i tradice.

V dalším (říjnovém)
čísle zpravodaje se všichni čtenáři dovědí vše
zajímavé z této „čtyřiadvacetihodinovky“ (např.
celkový počet absolvovaných metrů a schodů,
počet aktivních účastníků a pasivních návštěvní-
ků atd.).

Zúčastnit se mohou všichni, kterým je 18 let
a více (horní hranice není stanovena), záleží na
zdravotním stavu. Každý aktivní účastník
zodpovídá za svoji bezpečnost sám (občanský
průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny podmín-
kou)! Přijít a podpořit tuto akci můžete kdykoliv
v uvedeném termínu v časovém rozmezí 24 hodin
jako přímý účastník nebo jako divák. S sebou
vezměte svačinu v podobě uzenin vhodných
k opékání a využijte zde připraveného ohniště.
Zároveň se obracím na odvážlivce, kteří by chtěli
být společně se mnou v tzv. podpůrném týmu
(optimální počet 20 členů). Jejich úkolem je
setrvat celých 24 hodin na místě akce (budou
dělat i pořadatele) pravidelně se střídat ve
výstupu na Pastýřku pokud zrovna nebudou
přítomni jiní aktivní účastníci, kteří nás přijdou
(doufám a pevně věřím) podpořit na vrchol
Pastvisko. Výstup na rozhlednu musí být
nepřetržitý po dobu již zmiňovaných 24 hodin
proto, aby ustavující rekord roku 2010 byl co
možná nejkvalitnější.
Tato v Moravské Třebové svého druhu první akce
se uskuteční ve spolupráci s DDM, Duhovým
labyrintem a oddílem stolních tenistů. Osobní

záštitu převzali místostarostové města Miloš Izák
a Václav Mačát.

Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým
schodištěm s 220 schody a železobetonovými
základy. Výška rozhledny je 27 m, vyhlídková
plošina je 25 m. K Pastýřce vedou dvě cesty.
Pohodlná trasa po zelené turistické značce přes
Peklo, která se pak napojí na červenou turistickou
značku. Nejkratší a nejrychlejší cesta po červené
vede kolem bývalé sjezdovky přímo na vrchol
Pastvisko. Je dlouhá dva a půl kilometru.
Pastýřka byla vybudována Městem Moravská
Třebová za podpory Pardubického kraje, státního
rozpočtu České republiky a svazku obcí Region
Moravskotřebovska a Jevíčska.

Zájemci o práci v podpůrném týmu se mohou
přihlásit do 5. září na e-mailové adrese:

nebo na č. mobilu 606
319 248.
muselik.m@seznam.cz

Na vaši podporu a účast se těší
Mgr. Miroslav Muselík, hlavní organizátor akce

rozhledna Pastýřka. V dalších dnech jsme
navštívili různé kouty Čech a Moravy.
Vydařil se výlet do Jeseníků k Rešovským
vodopádům a do Karlovy Studánky. Nádherná
krajina dávala „městským lenošným dětem“
zapomenout ušlé kilometry. V Olomouci jsme
navštívili lanové centrum a rafty. Vždyť troška
adrenalinu nemohla škodit. Pěkné odpoledne
jsme strávili i v nedaleké Litomyšli, kde jsme si
prohlédli zámek a město a poseděli v klášterní
zahradě. K příjemným zážitkům patřil i „sho-
ping“, a protože každá země má svoji módu
a styl, chtěli jsme se pochlubit butiky u nás.
Spojili jsme příjemné s užitečným a vyrazili do
Brna. Po návštěvě Technického muzea a pro-
cházce po městě jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna si prohlížela památky města
Brna a druhá nakupovala módní doplňky, aby
se táborníci mohli pochlubit doma v Tarjánu
nebo Staufenbergu. Součástí táborového
programu byla také návštěva radnice, kde nás
přijal starosta města Ošťádal. Využili jsme také
vše, co Moravská Třebová nabízí – aquapark,
bowling, prohlédli jsme si sbírky v muzeu
a také jsme se připojili k návštěvníkům
koncertů Moravskotřebovského bramboráku.
Táborové večery byly také vyplněny společen-
skými hrami, tancem , písničkami a hudbou.
Ačkoliv bylo letos poměrně horké léto, ne vždy
nám počasí přálo, proto se neuskutečnila
táborová olympiáda na atletickém stadionu.
Ale bohužel vše, i to příjemné, jednou musí
skončit a nastalo loučení s novými kamarády.
Nejprve s maďarskými, kteří odjížděli o den
dříve, pak s německými a nakonec pro nás,
české účastníky. „Pac a pusu“ a rozloučení, ale
ne na dlouho. Sliby brzkého shledání, výměna
adres, telefonních čísel a hurá domů k rodičům.
Děkujeme kuchyňskému personálu za výbor-
nou stravu a péči o naše kulinářské blaho,
děkujeme všem vedoucím za zajímavý pro-
gram. Městu Moravská Třebová patří dík za
finanční podporu a umožnění volných vstupů
na zámek, do muzea, na aquapark a na
Moravskotřebovský bramborák.
Za finanční dotaci děkujeme česko-německému
fondu budoucnosti a Velvyslanectví NSR.
Všichni se těšíme na příští setkání v maďar-
ském Tarjánu.

Irena Kuncová, vedoucí střediska česko-
německého porozumění

Red. upraveno

Divadelní
soubor

J. K. Tyla

hledá

Kontakt:

PRINCEZNY,
PRINCE

a REŽISÉRA

732 528 006

Sejdeme se
ve čtvrtek 2. 9. 2010

v 18.00 hod. u muzea

Přestaň se nudit
a přijď mezi nás !!!

• Kurzy německého jazyka
Společnost česko – německého porozumění
plánuje od října kurzy němčiny pro studenty
i dospělé pod vedením odborných lektorů.
Kurzy probíhají od října do června, 1x za
týden, 2 vyučovací hodiny.
Kursovné pro dospělé činí 3 000 Kč
Kursovné pro mládež činí 400 Kč
Den a hodina kurzu budou domluveny na
první schůzce dne
/ muzeum I. poschodí /.

30. 9. 2010 v 17.00 hodin

Přihlášky do 20. září 2010 na adrese: Spol.
čes. něm. porozumění, Svitavská 18, Mor.
Třebová, tel.: 461 316 304
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Moravskotřebovské varhany, znovuobjevený klenot našeho města
„ ... dědictví otců zachovej nám Pane“, moudrá
slova velmi známé a často zpívané písně
k památce našich evropských patronů Cyrila
a Metoděje. Každý, kdo tato slova zpívá s láskou
a vděkem vzpomene na velký dar a dědictví,
které nám tito bratři ze Soluně přinesli.
Zároveň se však na mysl vtírá myšlenka – mnoho
jsme od svých předků dostali, a i my ve své době
neseme zodpovědnost za to, co předáme našim
dětem a dalším generacím jak po stránce
duchovní, tak i materiální.
Na každém kroku naším krásným městem je
možno obdivovat památky architektury, so-
chařství nebo i malířství uložené ve sbírkách
zámku nebo muzea. V našem městě však existují
i takové, které jsou možná skryty před očima
většiny obyvatel a tudíž o nich ani neví. Ani
samotní věřící návštěvníci farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním náměstí

do minulého roku netušili, jaký skvost se ukrývá
v tomto chrámě. Snad jen hudebníci nebo
návštěvníci hudebních koncertů cítili, že na-
slouchají nevšednímu nástroji. Evidence nástroje
napovídá, že se jedná o chráněnou kulturní
památku. Avšak roušku nevědomosti rozkryl až
při své návštěvě arcidiecézní organolog pan Jan
Gottwald. Po prohlídce nástroje a vlastní hudební
produkci byl překvapen hned několika jeho
aspekty. Nejlepším způsobem popisu je citace
z jeho zprávy organologické prohlídky. „Nástroj
je vynikajícím výrobkem, jednotlivé rejstříky
jsou velice pečlivě naintonovány, jedná se o za-
chovalý doklad romantického varhanářství na
našem území“. Zpráva však obsahuje i druhou
pro nás velmi důležitou a vážnou informaci.
„Varhany jsou ve velmi špatném stavu: devastace
dřevěných součástí červotočem je značná, hrozí
časem zřícení nosné konstrukce varhan a ne-
návratné změny na píšťalovém materiálu“. Pocit
pýchy nad existencí takového klenotu v našem
chrámu okamžitě vystřídal pocit obavy, co bude
s nástrojem dále.
Prvními, kdo „začali bít na poplach“, byli
členové našeho chrámového sboru, kteří již
několika koncerty zahájili podporu na sehnání
prostředků pro záchranu nástroje. Avšak tím
největším impulsem se stal příspěvek našeho
hejtmana pana Radko Martínka, který se při
návštěvě koncertu setkal a pohovořil nejen
s členy chrámového sboru, ale i s církevním před-
stavitelem naší farnosti P. Františkem B. Urigou,
a čelními představiteli našeho města starostou
panem Josefem Ošťádalem a místostarostou
panem Milošem Izákem. Bylo velmi příjemným

zjištěním, že nikomu nebyl stav varhan lhostejný.
Situace však není tak jednoduchá, jak se může
v prvotní euforii zdát. Hrubý odhad potřebných
prací na nástroji hovoří o několika milionech.
Kde vzít tak velké finanční prostředky, na koho
se obrátit o pomoc k jejich získání? Nad touto
otázkou diskutovala i ekonomická rada naší
farnosti. Jedinou možností zůstalo založení
nadačního fondu, tedy organizace, která pomůže
hledat a získávat potřebné finanční zdroje. Tento
postup není ničím novým, vzpomeňme si na naše
zvony. Svoji pomoc přislíbila celá řada význam-
ných osobností jak našeho města, tak Pardubické-
ho kraje. V současné době je v nadačním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
zapsán nadační fond pod názvem: Nadační fond
pro chrámové varhany v Moravské Třebové, se
sídlem Moravská Třebová, Svitavská 6/5. Účelem
nadačního fondu, jak stojí v jeho zakládací

listině, je podpora zrestaurování chrámových
varhan se skříní v Moravské Třebové a s tím
spojené aktivity směřující k úspěšnému průběhu
a dokončení zrestaurování. Fond spravuje
devítičlenná správní rada a nad její činností bdí
tříčlenná rada dozorčí.
Varhany postavila firma Gebrüder Rieger
z Jägerndorfu, dnešního Krnova v roce 1883 (tato
firma vyrábí varhany do současnosti a působí pod
názvem Rieger-Kloss), v desátém roce své
existence pod tímto jménem. Majiteli firmy byli
bratři Gustav a Otto, synové Franze Riegera,
který původní varhanářskou firmu pod svým
jménem založil již v roce 1844. Náš nástroj je
označen opusovým číslem 107, je tedy stosed-
mým nástrojem vyrobeným firmou od zahájení
číslování. Pro zajímavost firma ke konci roku
2009 uvádí poslední opusové číslo 3730.
Bohužel, v roce 1997 postihly Krnov velké
záplavy, při nichž byl poničen i archiv firmy
a dokumentace k opusu č. 107 byla zničena.
Můžeme tedy vycházet pouze z posudků
odborníků, které máme k dispozici: pana Jana
Gottwalda a pana Dalibora Michka, varhanáře –
restaurátora.
Varhany s mechanickou kuželkovou trakturou
mají dvacet znějících rejstříků ve dvou
manuálech a pedálu, z toho v každém stroji jeden
jazykový, a poměrně bohatě vystavěná pomocná
zařízení. Představují, jak již bylo uvedeno, jeden
z nejkvalitnějších a nejzachovalejších pozdně
romantických nástrojů na našem území, stojící
navíc v krásném a akusticky vynikajícím chrá-
movém prostoru. Neodborné zásahy do varhan-
ního stroje jsou nečetné, snadno rozpoznatelné

a proto odstranitelné. Podstatné je především to,
že celý píšťalový fond s výjimkou 49 největších
prospektových píšťal, jež byly zrekvírovány
v roce 1918 pro válečné účely a poté nově
pořízeny v roce 1921, je původní, a navíc se zdá,
že jeho intonace je v zásadě autentická. Nástroj
má v současnosti zjevný problém ve vzduchovém
hospodářství, což je ovšem závada vzhledem
k bezprostřednímu ohrožení dřevokazným
hmyzem naprosto nepodstatná. Napadení varhan
je natolik masivní, že představuje velice akutní
nebezpečí nejenom pro jejich stroj, ale ohrožuje i
samotnou statiku skříně. Škody, způsobené
červotočem na varhanním stroji, mohou být
velmi závažné, a to zejména ve vzdušnicích,
které jsou vzhledem ke kuželkové soustavě z dů-
vodů jejich konstrukce a obtížné přístupnosti
ohrožených částí obzvlášť zranitelné.
Jeho úplná likvidace předpokládá mimo jiné
vyčištění a konservaci celého nástroje v rámci
kompletního restaurování, přičemž varhanní stroj
musí být celý rozebrán a odvezen do dílen.
Další poškození varhan je způsobeno, kromě
opotřebení daného více jak stoletím užívání bez
příslušné údržby, nešetrnými fušerskými opra-
vami, které sice nepředstavují žádnou další
hrozbu, znehodnocují však špičkovou kvalitu
nástroje včetně jeho zvuku. Jak už bylo zmíněno,
je jejich množství ve srovnání s tím, co na
varhanách v našich zemích obvykle nacházíme,
nezvykle malé. I to ovšem svědčí o vysoké
řemeslné úrovni stavitelů varhan, které mnoho
oprav nežádaly .
Z výše uvedeného vyplývá, že jedinou rozumnou
a správnou variantu řešení tohoto neutěšeného
stavu představuje plné a nanejvýš zodpovědné
restaurování celého nástroje, který je kromě jasně
definovatelných zásahů překvapivě netknutý
a který je jako dílo jediné varhanářské firmy,
působící na našem území, která ve své době
nepochybně patřila k evropské špičce, nástrojem
vzácným a ojedinělým.
Zrestaurované moravskotřebovské varhany bu-
dou jistě nejen chloubou farního kostela, ale
zároveň i vyhledávanou raritou pro varhaníky
a povedou ke zviditelnění města. Stylově
zrestaurovaných romantických varhan u nás
není mnoho, proto zatím nelze tzv. romantickou
varhanní literaturu na mnoha nástrojích inter-
pretovat v čistém stylu. Kéž se tedy i proto
podaří v příštích letech vzácné varhany náležitě
obnovit.

Co více dodat? Nadační fond zahájil svoji činnost
a pro splnění svého úkolu připravuje celou řadu
konkrétních kroků. O veškerých aktivitách bude
veřejnost postupně informována.
Vážení čtenáři, spoluobčané, vedoucí pracovníci
a majitelé firem, představitelé kulturního,
politického a veřejného života, obracíme se na
vás s velikou prosbou. Mějme v úctě a zachovej-
me díla našich předků, a pokusme se společně
zachránit tento vzácný nástroj, aby rozdával
radost a pěkné hudební zážitky i generacím
budoucím.

Stanislav Nisler
Red. upraveno
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Zlatý triumf mířil do Moravské Třebové

Marek Schiller si přivezl
titul juniorský mistr Evropy

Ve dnech 27. 7. až 1. 8. se konal v rakouském městě
Fehring závod Mistrovství Evropy Large Scale Off-
road. Jedná se o závody aut ovládaných rádiem
v měřítku 1:6 buggy. Závodu se zúčastnilo 86
nejlepších závodníků z 13 zemí Evropy včetně
několikanásobného mistra světa z Anglie Oddie Iana
a dalších jako Chorvata Dario Veseli a Francouze
Cedrica Prevota. Česká výprava byla jedna z nej-
početnějších, čítala 13 závodníků plus mechanici
a doprovod. 27. a 28. 7. se jely volné tréninky, 28. se
měly jet měřené tréninky, ale vzhledem k tomu, že
celý den pršelo, tak se zrušily. V sobotu začaly
rozjížďky, které trvaly až do večera. Naší výpravě se
docela dařilo a většina z našich si do nedělních
semifinálových jízd vybojovala první místa. Ale jak
se v neděli ukázalo, pro většinu výpravy se stalo
první místo v semifinálové jízdě osudným a nikomu

se nepodařilo postoupit do vyšší jízdy. První komu
se smůla podařila prolomit byl Pavel Schiller.
Markovi Schillerovi se také dařilo a postupně se
probojoval až do finále. Podařilo se mu získat titul
Juniorský mistr Evropy Large Scale Off road.
Celkově Marek Schiller skončil 8. a bratr Pavel
Schiller 13., oba ze Schanny teamu. Česká výprava
se nemusí za nic stydět. I když ji od počátku
provázela smůla, podařilo se ještě dalším dvěma
závodníkům dostat do první dvacítky. Foto a více
info. viz: www.rc-schanny-sport.7x.cz Jiří Schiller

Polovina prázdnin, náhlá změna počasí, zima
a déšť. To byly hlavní symboly 5. závodu letošního
podniku Karting Cup. I přes nepřízeň počasí
vysokomýtský autodrom přivítal téměř dvě stovky
licencovaných a registrovaných závodníků malých
motokár, kteří se přijeli doslova poprat s místní tratí.
Do závěru letošního seriálu chyběly ještě tři závody,
proto se všichni piloti dali do nelítostného souboje
o další tolik cenné body, které se připisují do
celkového pořadí. Páteční i sobotní tréninky byly
provázeny těžkými podmínkami danými vytrvaným
deštěm. Na „měřáky“ déšť naštěstí ustal, trať
pomalu osychala a mechanici mohli přezouvat na
suché pneumatiky a pozměnit nastavení závodních
strojů pro své jezdce.

Naše barvy hájila šestice závodníků, pro které je trať
ve Vysokém Mýtě takřka domácí. V kategorii
Bambini startoval Ondra Khyr. Zajel srovnatelné
časy ve všech jízdách, po první rozjížďce dokonce
sahal na stupně vítězů. Součet všech získaných bodů
ho nakonec zařadil s minimálním rozdílem na pátou
příčku. Adamu Doležalovi (Rotax Junior Max) se na
trati také vcelku dařilo. Stejně jako Ondra obsadil
velmi slušné páté místo. Roman Vacek (Rotax Max)
dojel do cíle v první patnáctce bodovaných

O víkendu 14. – 15. srpna se sjeli přední čeští
koloběžkaři, česká Rollo liga jako nejvyšší soutěž
českých koloběžkařů opět po roce zavítala do
Moravské Třebové. Čekal
je obvyklý program: dva
standardní závody. Dlou-
hý závod (max. 42 km)
a kritérium (cca 10 km).
Účastníci soutěžili v 5 vě-
kových kategoriích. Na
startu byla čtyřicítka zá-
vodníků. Nepatrně nižší
účast však neubrala zá-
vodu na atmosféře, ba
spíše naopak, a náročný
profil obou závodů dal
všem velmi zabrat. Ti
se pustili s vervou a v pří-
znivém počasí do 26 km
trasy: Linhartice – Roz-
stání – M. Trnávka –
Přední Arnoštov – Dlou-
há Loučka – M. Třebová
(Hamperk), kterou zvládli ti nejlepší a zkušenější
opět v rekordním čase do jedné hodiny.
Mezi startujícími nechyběl ani ten, který na svých
bedrech nesl plně pořadatelskou řeholi – staroměst-
ský Pavel Legát. V nestřeženém okamžiku nám
prozradil:

: 1. Provod Ladislav, KK Plzeň, 2. Jisl Richard,
Kidokai Jablonec n/N., 3. Pešta Petr, KK Plzeň,...

: 1. Beroušková Kateřina, 2. Peštová Markéta,
KK Plzeň, 3. Soukupová Pavlína, Kidokai Jablonec
n/N.
***
Destinací kritéria se nově stala obec Borušov, která
poskytla účastníkům azyl k pozávodnímu rozjímání.
Okruh 2,5 km dlouhý museli přihlášení absolvovat
čtyřikrát. Ani v tomto případě nedošlo k žádnému
překvapení, výsledky kopírovaly ty sobotní. Nako-
nec závodníky z trati těsně před koncem vyhnala
průtrž mračen.

: 1. Provod Ladislav, KK Plzeň, 2. Jisl Richard,
Kidokai Jablonec n/N., 3. Pešta Petr, KK Plzeň

„Mám toho plné zuby, je to velmi náročné,
je to lítání od čerta k ďáblu, aby všichni byli spo-
kojení. Určitě mezi favority nepatřím. Ale z úspěchu
celé akce se pak rodí další optimismus a elán.“

Z výsledků:
Muži

7. Legát Pavel Kidokai Jablonec/Staré Město
Ženy

Z výsledků:
Muži

závodníků. Do celkového hodnocení si připsal další
nezbytné body. Nejzkušenější a nejstarší pilot
malých motokár, Láďa Jokeš, v dešti i suchu
bezchybně ovládal svůj závodní stroj s číslem 69.
Většina závodníků si ponechává stále stejné
startovní číslo motokáry i při přechodu do jiné třídy,
pokud už není obsazeno stávajícím závodníkem
v dané kategorii. Jen Láďa každoročně startovní
číslo mění. Můžeme odtajnit, že startovní číslo se
rovná věku, který tento matador v daném roce slaví.
Přítomným ukázal, že ještě rozhodně nepatří do
motokárového důchodu. Pomyslnou třešničkou na
dortu celého závodu byl nelítostný souboj tzv.
efcéček. Do širokého pole závodníků se začlenil
i náš Libor Blaha. Motokárový víkend se mu
nevydařil jak si možná představoval, na trati
zanechal veškerou energii, na první desítku však
nedosáhl. Nejúspěšnějším jezdcem, bojujícím za
Moravskou Třebovou, byl bezpochyby Zdeněk
Ošťádal. Ve třídě Kadet nechal všechny soupeře za
svými zády. Své prvenství si hlídal, porazil suveréna
letošní sezóny a zcela zaslouženě vystoupil až na
stupínek nejvyšší. Domů si do své sbírky odvážel
zlatý věnec s pohárem, bohužel i zranění, které si
přivodil na závodní dráze. Naštěstí se ukázalo, že jde
jen o pár odřenin, a to hlavně díky nezbytnému
vybavení, které musí závodníci mít. Jsou předepsané
homologované kombinézy, boty, rukavice, helmy,
bederní a krční chrániče, které mají před případnými
kolizemi ochránit a bez kterých se nesmí vyrazit na
trať. Žádný ze závodníků nebere toto nařízení na
lehkou váhu. Velká většina dobře ví, co dokáže
sebemenší zaváhání na trati či lehké ťuknutí se
soupeřem v plné rychlosti.
Předposlední závody se uskuteční na sklonku
prázdnin v rakouském Bruck an der Leitha, kde
pořadatelé připraví pro závodníky jinou variantu
tratě než na jaké závodili před prázdninami.

Autoklub MT

Vítězný double pak znamená, že si Ladislav Provod
si s mírným předstihem zajistil již devátý ligový titul
v řadě!

1. Beroušková Kateřina 2. Peštová Markéta,
KK Plzeň, 3. Soukupová Pavlína Kidokai Jablonec
n/N.
Finále České ROLLO LIGY 2010 proběhne
11. -12. září v oblasti osady Šindlov na Šumavě.

završil své pořadatelské
martyrium do našeho redakčního bloku Pavel Legát.

Źeny:

„Jsem rád, že město mohlo nabídnout azyl našim
sportovcům. Tratě se všem líbily, takže slíbili, že se
budou do Moravské Třebové rádi vracet pro další
skvělé zážitky a vítězství,“

Koloběžky znovu zavítaly do Moravské Třebové

Fotbal zahájil
rozpačitě novou sezonu
Nová sezona má za sebou už dvě kola. Třebovským
přinesla zatím kopec rozčarování a nulový bodový
zisk, takže nezbývá všem – managementu, hráčům,
fanouškům – doufat, že výkonnost rapidně vzroste
a Slovan se brzy dostane do hry o opětovný návrat
mezi krajskou elitu.

Bohužel stalo se, i přes krátkou letní přípravu, která
testovala optimální složení nového týmu, v jehož
kádru došlo k několika změnám. Odešli Kučerňák
(Rakousko), Holly (Dolany), Konečný (Letohrad),
přišel Maleňák (Třebařov), Dohnal (Olomouc).
A tým Slovanu situoval svá přátelská přípravná
utkání na Moravu, dosáhl řady cenných skalpů
moravských soupeřů:

Kučerňák
(trenér, bývalý hráč Sigmy Olomouc), Šatník (hrající
asistent), Procházka (vedoucí mužstva). Kádr tak
v současnosti tvoří: Spáčil, Vykydal, Staněk, Strou-
hal, Sedláček, Švanda, Winkler, Aberle, Huryta,
Maleňák, Skřebský, Šatník P., Šatník R., Dohnal.
Dále se jedná o Rockwoodovi (HFK Olomouc B).

Heřmanův Městec – A muži MT 3:1
A muži MT – Dolní Újezd 0:1

SKP Slovan Moravská Třebová – MKZ Rájec-
Jestřebí 0:0
Tatran Litovel – SKP Sl. M. Třebová 0:1
SK Slatinice – SKP Sl. M. Třebová 1:2
SKP Slovan – 1. HFK Olomouc B 2:1
Realizační tým v současnosti tvoří:

Sport v září
Fotbal
4. 9.
5. 9.

11. 9.
12. 9.

18. 9.

25. 9.
26. 9.

12. 9.
26. 9.

18. září 2010 – BABÍ LÉTO, crosscountry
Start:

14.00 hod. Pořadatel
Místo akce:

Kategorie:
Trasa:

10.00 Dorost st., ml. – SK Chrudim
10.00 C muži – Březová n/S. B
17.00 B muži – Dlouhá Loučka
17.00 B muži – Jaroměřice
10.00 Žáci st., ml. – Choceň
17.00 A muži – Slatiňany
10.00 Dorost st., ml. – Polička
10.00 Muži C – Staré Město
16.30 Muži B – Bystré
16.30 A muži – Moravice

Na hřišti č.2 hrají po dobu rekonstrukce svého
stadionu mistrovská utkání rovněž fotbalisté
Sokola Kunčina, tzn. v 17.00 hod.
Kunčina – Opatov a ve 14.00 hod.
Kunčina – Dolní Újezd B

8. závod celoročního seriálu Cykloman;
: , tel.

603 515 118. prostor u restaurace
U Kalvárie (start/cíl); prezence od 13.00 hod.

obvyklé: M1, M2, M3, M4, Z1, Z2,
J, ZJ. Trať vede převážně po zpevněných
polních a lesních cestách, v lokalitě Peklo,
Pastvisko, Slídový vrch, Malíkov, Srnčí a okolí.
Délka různá (30 km – 50 km, dle počtu kol).

Norbert Budig
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Kunčinský duatlon v novém hávu
Přinesl větší dramatičnost * Závodníci si sáhli na
dno sil * Vítěz neměl konkurenci * Spokojenost
pořadatelů * Co přinese závěr seriálu – tři adepti
na cyklomana * Boštík se vrátil, vítězství nezískal

kolojízda

Zásadní změna letošního Kunčinského duatlonu
spočívala v posílení cyklistické části. Namísto
zaběhnutého pořadí běh – kolo pořadatelé Honzírek
a Richter zvolili variantu kolo – běh – kolo.

Zpočátku čekala na 45 účastníků (z toho 9 žen)
. Trasa se sice nelišila od předešlých

ročníků, ale noční bouřka z ní udělala tankodrom
a na mnoha místech trati se nedalo vůbec jet.
Výsledkem byl ovšem pouze minutový předstih
Boštíka před nezmarem a Pocsaiem. Se stejným

Moravskotřebovský zpravodaj
Uzávěrka příspěvků

20. září 2010.

vychází 1x měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, telefon redakce 461 353 136, e-mail , IČO: 277037.
Redakční rada: Pavlína Horáčková, Jolana Sejbalová, Jana Martínková, Martina Řezníčková, Josef Ošťádal a František Matoušek. Koordinátor příspěvků: Pavlína Horáčková.

Autor příspěvku odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, které nemusí
být totožné s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Registrováno referátem kultury Ministerstva kultury ČR E 13998.
Grafický návrh obálky: František Žáček, grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Moravské Třebové.

zpravodaj@mtrebova.cz

zpožděním do cíle dorazil i třetí v pořadí po prvé
části Rotter. Rozestupy mezi dalšími v prvé desítce
se pak příkře stupňovaly.

měřil tentokráte jen 2,2 km ale dal všem
pořádně zabrat, neboť byli pořádně „vyšťavení“ po
blátivém krosu na mladějovské hradisko. Jediný si
snad liboval Pocsai. Během 10 minut dokázal
stáhnout minutu na vedoucího Boštíka a do poslední
části vbíhal ještě s 20s náskokem. Velkou smůlu si
vybral Rotter, který fatálně zbloudil a ztratil možnost
dotáhnout se na nejlepší dvojici. Silný střed se po
běhu zkumuloval, a v silovém závěru to bylo
opravdu „kdo s koho“.
Jenže v tu chvíli už bylo jasné, že na krátkém 7km
úseku mnoho zvratů nebude. Rotter se opět vzdálil
svým pronásledovatelům, výše se neprosadili ani
výteční Štěpař, Němčík, Kadidlo. Všichni dojeli na
hranici vyčerpání. Rozhodující bitva se odehrávala
mezi dvojicí Pocsai – Boštík.

komento-
val závěr Boštík.
Nicméně po závodě si všichni navzájem gratulovali
a stvrzovali svá sportovní přátelství. Byla to
jednohlasá atmosféra lidské sdílnosti. Spokojení byli
navýsost pořadatelé, stejně jako každý ze zúčastně-
ných, který tak získal další body do celoročního
seriálu. Právě ty budou v další části rozhodovat.

2. Boštík Jiří, CK
Litomyšl, 3. Rotter Michal, Třebařov

Běh

Z celkových výsledků:
1. Pocsai Sandor, Čerti Kunčina,

Kompletní výsledky viz.

„Jasně, že jsem se
snažil jen dorazit! Vždyť byl na „dostřel“. Ale je to
zvíře, hrál si se mnou jako kočka s myší, vždycky mě
nechal přiblížit a pak odrazil! A já musel znovu.
Těch 300 m jsem nedokázal zlikvidovat,“

www.cykloman.cz

8. ročník Moravskotřebovského
víceboje v atletice

Dne 25. 9. 2010 se na atletickém hřišti při II. ZŠ
uskuteční již 8. ročník Moravskotřebovských
vícebojů v atletice, které se staly od minulého roku
jedním z největších atletických vícebojařských
závodů v České republice co do počtu kategorií
a závodníků. Minulý rok se vícebojů zúčastnilo 138
soutěžících, z nichž více jak polovinu tvořily děti do
15-ti let!
Víceboje jsou opět rozděleny do 20 kategorií
(10 mužských a 10 ženských). Nejmladší kategorií
je PŘÍPRAVKA I (roč. narození 2003 a mladší),
nejstarší pak MUŽI III (ŽENY III) – (1970 a starší).
Disciplíny jsou rozvrženy tak, aby je zvládl každý
závodník. Volíme nejmenší výšku překážek a i lehčí
náčiní, než je v klasickém desetiboji. Účast do
závodu přislíbili i jedni z nejlepších současných
desetibojařů, takže by to měla být kvalitní podívaná
pro diváky a pro soutěžící skvělý zážitek. V sou-
časné době také intenzivně jednáme s manažerem
Romana Šebrleho a jeho autogramiáda na vícebojích
vypadá na dobré cestě. V letošním roce bude nově
ohodnoceno i pět nejlepších výkonů atletů a atletek
z Moravské Třebové. V průběhu víceboje je pláno-
ván doprovodný program. Každý závodník dostane
při prezentaci tašku s uvítacím balíčkem a prvních
100 přihlášených přes internet dostanou i ZDARMA
TRIČKO s logem víceboje. V každé kategorii obdrží
první 3 diplomy, medaile a věcné ceny. Přijďte si za
závodit a vyzkoušet si, na co máte! Nejvíce budeme
rádi, když potkáme známé tváře z řad místních
sportovců i nesportovců!
Celé vícebojařské klání probíhá i letos pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko
Martínka, města Moravská Třebová a pana starosty
RNDr. Josefa Ošťádala.

Další podrobnosti najdete na vloženém plakátu nebo
na webových stránkách www.mtviceboje.ic.cz, kde
se již teď můžete zaregistrovat přes internetový
formulář.

Za organizační tým Michael Havlík,
ředitel víceboje

Osmnáct let uplynulo od chvíle, kdy v íránském
Dizinu získal moravskotřebovský travní lyžař
Michal Mačát (příslušník rozsáhlé sportovní
dynastie z města) své tituly juniorského mistra
světa (1992).

Lukáš
Kolouch.

superobří slalom (super G) – 1. místo, titul
juniorského MS,

Letos jej na stejném místě napodobil kolega
z týmu svitavský rodák

Juniorské mistrovství světa se tu konalo
začátkem srpna 2010. Dokonale zúročil svou formu
a stal se nejúspěšnějším účastníkem. Kromě
mistrovského titulu na trati superobřího slalomu
získal další tři medaile:
Superkombinace – 2. místo, slalom – 3. místo,

obří slalom – 3. místo.
Skvělé výsledky ocenil i trenér čs. reprezentace
Daniel Mačát:

Slovan M. Třebová

„Stal se po zásluze jediným
čtyřnásobným medailistou.“

Papírák 2010 – Vítězství si nenechal ujít Petr
Štěpař

Centrem závodu byl opět městský aquapark

Cyklistický sprint na 20 km (Kolo zamíchalo
pořadím)

Pořadatelé vzhlíželi k nebi, zda příroda a počasí
dovolí – při bleskových povodních – vůbec
uspořádat tento prestižní závod, zařazený jako šestý
do celoročního seriálu Cykloman. Po deseti
hodinách deště bylo rozhodnuto: „Startujeme!“
Ve startovní listině tak bylo 55 jmen.

komentoval s potěšením
organizátor a nejčastější vítěz Petr Štěpař. Místa
zaujali účastníci z Litomyšle a zejména z Ústí n./O.,
kteří absenci tradičních domácích jezdců plně
vykompenzovali. Znovu se ukázalo, že rozdílných
závodů v seriálu se zúčastňují rozdílní cyklisté –
specialisté. Ambice na přední místa si tak dělali (při
neúčasti posledních dvou vítězů – Král, Berka) další
– Štěpař, Hartman, Keclík, Rotter aj.

Kvůli počasí byl uzavřený, přesto stovka přihlížejí-
cích hecovala soutěžící. Nejdříve se plavalo v ně-
kolika sériích po 8 závodnících, poté Gunderseno-
vou metodou v plaveckém úboru vyběhli závodníci
ke svým kolům a volně po dojezdu 20 km vyběhli na
3km trať. Vytvořit si plaváním co nejlepší pozici pro
cyklistickou část chtěl každý, i když získaná výhoda
nemusela být zásadní.

předpovídal organizátor akce
a jeden z favoritů Štěpař.

Jako první odstartoval Keclík, který na své soupeře
získal v plaveckém bazénu 20 a více sekund.
S odhodláním chtěl dále útočit, i proto zvolil sólo-
jízdu proti chronometru. Do hry se ovšem velmi
razantně vložil litomyšlský Boštík. Na svém spe-
ciálním diskovém kole to na nerovné trati M. Tře-
bová – Nová Ves a zpět „rozpumpoval“ a během
10 km všechny soupeře dojel a předjel.

zkonstatovali dřívější
startující. On udělal rychlé tempo závodu (průměr
40 km/h), jemuž sekundoval překvapivě jen Němčík.

„Je to hodně
nečekané, i potěšitelné. V tom počasí nezvyklé.
A nadto čas dovolených,“

„Cyklistická část trvá dlouho
a výkonnost jezdců je rozdílná. O plavecký náskok
lze přijít snadno,“

„Byl jako
přízrak, jako valící se tank, když nás míjel. Bylo
naprosto marné s ním uviset,“

Travní lyžař zářil
– je světovým šampiónem

Cykloman 2010 opět blíže k cíli
Za třetím v pořadí Keclíkem se ovšem zformovalo
silné sexteto, které nepřipustilo větší než zvládnutel-
nou ztrátu (Štěpař, Rotter, Kadidlo, Pocsai, Hartman,
Hájek).

Nejlépe se s touto fází závodu popasoval sedminá-
sobný vítěz, nestárnoucí Štěpař. Své soupeře
Němčíka a Boštíka takticky monitoroval a stupňo-
vaným tempem je nejen vystřídal záhy ve vedení, ale
v průběhu 3km trati náskok neustále zvyšoval i před
dotírajícím Keclíkem.

podotknul smířlivě Keclík.

Štěpařovo vítězství bylo zcela zasloužené. Vyvá-
ženými výkony ve všech částech eliminoval snahu
soupeřů a znovu docílil skvělého času pod 45 minut.

ocenil Boštík.

Rozhodl běh (Šampión se nezapřel)

Kompletní výsledky viz.

„Léčil jsem přes měsíc
bolavou nohu, na kole její nedoléčenost nevadila
tolik jako v běhu. Na Petra dnes nikdo neměl,“

„Pořadatelům je potřeba gratulovat k velmi
zajímavé a podnětné akci, perfektně zvládnuté.
S chladem ve vodě se člověk vyrovnal snadno, kolo
mě probralo a zvedlo, abych definitivně prohrál
v běžecké části. Nicméně po celou dobu v Aquaparku
vládla příjemná atmosféra, na startu bylo několik
nadšenců a i profesionální triatlonisté. Moc se mi
tady líbilo, i ten Cyklománek, z něhož byly děti
nadšené. Rád se opět vrátím,“

www.cykloman.cz


