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Středověký festival Kejkle a kratochvíle
se vrací na zámek

Tradiční středověký festival plný lidového 
veselí, dobových řemesel, kejklířů a tru-
badúrů s ukázkami rytířských soubojů zve 
návštěvníky poslední srpnovou sobotu do 
Moravské Třebové. V letošním roce se po 
třech letech vrátí na zámek. „Důvodem 
tohoto opatření je finanční krize, která 

dostihla i kulturu. Musíme minimalizovat 
náklady za četné přemístění, montáž a de-
montáž pódia ze zámku na náměstí 
a naopak. Abychom mohli moravskotře-
bovskému publiku zprostředkovat zají-
mavý celodenní program, jsme nuceni 
Kejkle a kratochvíle zpoplatnit, i když se 
bude spíše jednat o symbolickou částku,“ 
sdělila ředitelka Kulturních služeb města 
Libuše Gruntová a dodala: „Ceny 
uměleckých vystoupení totiž neustále 
rostou. A my s omezeným rozpočtem a bez 
možnosti vybírat vstupné, nejsme schopni 
bez výrazných dotací takové pořady vůbec 
realizovat.“ 
I přes tato všechna nepopulární opatření 
se návštěvníci mají na co těšit. Moravsko-
třebovské kejklování bude letos zasvěce-
no starým časům, romantickým předsta-
vením šermířů, tanečníků i herců. Kejkle 
začnou ve 13 hodin zahajovací ceremonií 
na zámku za doprovodu písní a hudby 
z dob středověku, renesance a baroka. 

Diváci se mohou těšit na komediantské
a rytířské představení, mistra ostrého 
meče a tupého pohledu a jeho veselé 
povídání z katovy dílny nebo rytířské 
souboje. Uvidí ukázku výcviku dragouna, 
rytířského koně a stanou se svědky 
měšťanské šarvátky nebo rvačky rene-
sančních kavalírů. „Novinkou je pěší 
průvod rytířů s hořícími loučemi okolo 
náměstí a večerní turnaj na počest města 
Moravská Třebová s volbou královny 
slavností. Návštěvníci se mohou těšit na 
večerní kejklování s ohněm,“ informuje 
ředitelka Libuše Gruntová. Pro děti 
pořadatelé připravili  soutěže a hry s rytíř-
skou tematikou. Své válečnické doved-
nosti diváci otestují při střelbě z luku či 

kuše ve středověké střelnici nebo si vy-
zkoušejí středověkou mučírnu s typickými 
donucovacími nástroji. Kromě klasického 
občerstvení ochutnají speciality na rožni, 
kotlíkový guláš a další dobroty nad 

ohněm a na roštu, placky s povidlím, 
česnekem či klobásou, zelňáky a boží 
milosti v tradiční taverně. Na návštěvníky 
čekají také stánky s ukázkami lidových 
řemesel.
Neváhejte a přijďte se pobavit v sobotu 
29. srpna na nádvoří moravskotřebov-
ského zámku. Kulturní program je 
připravený právě pro vás! Více informací 
na straně 6. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Nad Moravskou Třebovou se přehnal silný déšť 

Průzkumy spokojenosti s poskytovanými
službami na městském úřadě

Městský úřad Moravská Třebová provádí pravidelné 
sledování, jak se daří plnit hlavní cíl, kterým je 
zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejnosti. 
Tento úkol vyplynul z probíhajícího sebehodnocení 
úřadu dle celoevropsky platných kritérií v rámci 
projektu Implementace modelu CAF do organizací 
územní veřejné správy. „Jedním ze způsobů, jak 
ověřovat úroveň naší práce je zjišťování názorů 
našich klientů přímo na úřadě,“ sdělil tajemník 
městského úřadu Stanislav Zemánek. Občané jsou 
při odchodu z úřadu požádáni o oznámkování 
spokojenosti se způsobem vyřízení své záležitosti. 
Hodnocení lze provést známkami 1 (velmi spokojen) 
až 5 (velmi nespokojen). „Lidé se mohou vyjádřit ke 
konkrétním pracovníkům, uvést své náměty, kritiku, 
pochvaly. Osloveni byli v příslušné dny téměř 
všichni odcházející na obou budovách města,“ 

uvedla pracovnice úřadu Dagmar Navrátilová a do-
dala: „V rámci ankety bylo 24. června 2009 
osloveno celkem 102 občanů, ale část tázaných 
nebyla ochotna své hodnocení sdělit. Platných 
dotazníků bylo odevzdáno 67 ze 70.“

Výsledky průzkumů jsou významnými podklady 
pro zlepšování kvality poskytovaných služeb 
městského úřadu. „Je potěšující, že výsledná 
průměrná známka za úřad je v letošním roce 1,41. 
Hodnocení má tedy stoupající tendenci oproti 
letům minulým, což vypovídá o tom, že se stále 
zlepšuje kvalita poskytovaných služeb veřejnosti. 
Samozřejmě z toho máme radost,“ řekl Zemánek. 

V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné 
výsledky výše uvedených průzkumů.

Prudké bouřky způsobily 29. června zatopení desítek 
objektů. Hasiči museli odčerpávat vodu ze sklepů 
domů, výtahových šachet, silnic, zanesených 
mostků, ucpaných odtoků střech a dalších míst. 
Během chvíle se pod vodou ocitlo několik sklepů 
rodinných domů. Do terénu vyrazili profesionální 
i dobrovolní hasiči z okolních vesnic. Mezi 
nejpostiženější ulice, kde silná průtrž mračen 
zatopila zejména sklepy a kotelny domů, patřily 
Brněnská, Lanškrounská, Polní, Údolní, Zahradnic-
ká, Palackého, Olomoucká, Jevíčská, Nádražní, 
Dr. Janského, Tyršova, Zámecká, Svitavská, 
Jiráskova,…
„Déšť trval více jak hodinu, nejintenzivnější byl po 
poledni. Vzhledem k tomu, že v Moravské Třebové 
není oficiální srážkoměrná stanice, opíráme se při 
našem vyhodnocení ze srážkových úhrnů, které byly 
naměřeny u retenční nádrže v Boršově jejím 
správcem. Dle informací, které se nám podařilo 
shromáždit, spadlo během tohoto deště kolem 72 mm 
srážek, po přepočtu nám tedy vychází, že intenzita 
deště, která při tomto přívalu spadla na Moravskou 
Třebovou, byla cca 170 l/s/ha. Při porovnávání 
s dalšími místy zasaženými v tomto období 
přívalovými srážkami byla srážka, která postihla 
Moravskou Třebovou, cca čtvrtá nejvyšší,“ 

informoval vedoucí technického útvaru akciové 
společnosti VHOS Stanislav Jakubec a dodal: 
„Stokové sítě se bohužel nikdy nenavrhují, z důvodů 
ekonomických, na maximální srážky, které se mohou 
vyskytnout, ale na srážky nižší a připouští se, že 
jednou za určitou dobu bude stoková síť přetížena. 
To se bohužel stalo i v našem případě, neboť 
intenzita, na kterou jsou navrhovány stoky v Mo-
ravské Třebové, je 146 l/s/ha. Oproti průměrnému 
přítoku na ČOV z předchozího období, který činil 

3cca 2677 m  za den, v inkriminovaný den na ČOV 
3přiteklo 14792 m .“ 

Během přívalu došlo k zahlcení stávající kanalizační 
sítě v Moravské Třebové, a to zejména páteřních 
stok na ul. Olomoucká, Jiráskova, Gorazdova, 
Svitavská, Údolní, Lanškrounská, Jevíčská.
Vzhledem k tomu, že intenzita srážky neměla 
sestupnou tendenci, její druhý vrchol nestačila 
kanalizační síť zcela pojmout, a tím došlo k plnění 
dalších stok, které jsou zaústěny do páteřní sítě 
(např. ul. Tyršova, Bezručova, Zahradnická, Míru, 
Západní, Dr. Jánského). Množství vody, které 
nemohlo naplněnou kanalizační sítí dále odtékat, se 
začalo tlačit zpět do kanalizačních přípojek 
jednotlivých nemovitostí. Tento problém především 
postihl ty domy, které mají odvodněný sklep. Cca 
10 min po kulminaci průtoků ve stokách se 
kanalizace uvolnila natolik, že vylitá voda na 
komunikacích a ve sklepních prostorách začala 

ravské Třebové a Svitav a 7 dobrovolných jednotek 
ze Starého Města, Jevíčka, Městečka Trnávky, 
Dlouhé Loučky, Mladějova, Křenova a Nové Vsi. 
Situaci v Boršově a v Udánkách zvládli na výbornou 
místní dobrovolní hasiči. 
„Můj velký dík patří všem hasičským sborům, které 
neváhaly a přijely nám na pomoc. Bez nich bychom 
tuto náročnou situaci zvládali velmi špatně,“ sdělil 
starosta města Josef Ošťádal. „V letošním roce 
proběhnou stavební úpravy kanalizace na ulici Míru. 
V této části proběhla akce zatrubnění potoka. Díky 
tomuto kroku jsme zabránili tomu, aby škody po 
přívalovému dešti byly ještě větší. Plánujeme zde 
retenční nádrž, která by zadržovala srážkovou vodu 
z polí a z budoucí zástavby. Samozřejmě se 
zabýváme i dalšími ulicemi a lokalitami, abychom 
předešli případným škodám,“ dodal Ošťádal. 
Dalším opatřením, které vedení města schválilo, 
bylo zakoupení tří kalových čerpadel pro hasičské 
sbory z Udánek, Boršova a Moravské Třebové. 
Čerpadla jsou určena pro použití ve stavu nouze. 
Zakoupen bude také dešťoměr, díky němuž by bylo 
možné přesněji vyhodnotit přepočet a dimenzování 
stok ve městě.

pozvolna odtékat do kanalizace zpět. „Ještě týž den 
došlo k opravení havárií způsobených přívalem 
(ul. Olomoucká). Druhý den byla ihned provedena 
kontrola kanalizační sítě, z odlehčovacích komor 
a šachet bylo vytěženo cca 8 tun inertního materiálu 
(štěrk, písek atd.). Dále ve spolupráci s městem 
budou prováděna taková opatření na kanalizaci 
(především rekonstrukce starých stok, zděných 
šachet a vpustí), abychom minimalizovali 
přetěžování a zahlcování stávajících kanalizací,“ 
řekl Jakubec. 
V Moravské Třebové zasahovalo jedenáct hasič-
ských jednotek. Dvě profesionální jednotky z Mo-
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Zástupci města navštívili o víkendu 17. – 19. 7 
července své přátelé v partnerském městě Bánská 
Štiavnica na Slovensku. „Zúčastnili jsme se festivalu 
Živý šach, který bohužel nakonec překazily silné 
bouřky a vítr. Sešli jsme se s primátorem Štiavnice 
Pavolem Balžankou. Na radnici jsme navíc potkali 
i Hassana El – Laithy, egyptského velvyslance v Bra-
tislavě, který chce navázat spolupráci s Banskou 
Štiavnicí v oblasti turismu a cestovního ruchu. 
Pozval jsem ho k nám do Moravské Třebové a on 

svoji návštěvu přislíbil. Byl bych rád, kdyby přijel na 
festival Dny slovenské kultury. Navíc se nám 
podařilo předjednat spolupráci pro Dům dětí a mlá-
deže,“ přiblížil návštěvu Slovenska místostarosta 
města Miloš Izák. 
Živé šachy nejsou novinkou. Touto hrou si krátili 
volné chvíle panovníci už v 8. století. Moderní 
podoba živého šachu sice neobsahuje souboje na 
život a na smrt jako v minulosti, na druhé straně 
však poskytuje neopakovatelný pocit a zážitek pro 
každého diváka.
Specifickým prvkem banskoštiavnického festivalu 
Živý šach je fakt, že ho hrají dva přední velmistři 
naslepo, se zavázanýma očima. Vítězem ročníků 
2005 - 2008 se stal Sergej Movsesjan, nejlepší 
slovenský šachista. Mimo partie živého šachu se 
v den festivalu konají trhy s bohatým středověkým 
kulturním programem a zároveň také několikadenní 
šachový turnaj. V letech 2006 a 2007 Mistrovství 
Slovenska v šachu, letos jednodenní Mistrovství SR 
v bleskovém šachu.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek 
a starosta města Moravská Třebová Josef Ošťádal 
podepsali 10. července na městské radnici smlouvu 
o čerpání evropských dotací z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. 
Druhou nejvyšší dotaci vedení města získalo na 
projekt Infrastruktura pro sport a volný čas v Mo-
ravské Třebové - I. ETAPA.“

Třebovští získali druhou nejvyšší dotaci
z Evropských fondů

hodobě investuje do sportu a peníze z Evropských 
fondů vlastně doplňují celou tu škálu předchá-
zejících investic. Vznikl zde unikátní soubor 
sportovišť, který závidí Moravské Třebové kde kdo. 
Měl jsem zde řadu hostů, kteří byli opravdu 
překvapeni, že město této velikosti má takové 
sportoviště. Je to druhá nejvyšší dotace, protože 
celkové náklady jsou 57 mil. korun, z toho dotace 
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Na návštěvě
v Banské Štiavnici 

Upozornění
Vážení spoluobčané, 
děkujeme vám za vaše příspěvky, které posíláte do 
Moravskotřebovského zpravodaje. Díky vám, je 
zpravodaj pestřejší a bohatší na informace. Abychom 
předešli možným nedorozuměním, chceme vás 
seznámit s vnitřním předpisem města Moravská 
Třebová „Pravidla pro vydávání Moravskotřebov-
ského zpravodaje“, kde jsou uvedeny podmínky 
pro otištění vašeho článku. Příspěvky je vhodné 
zaslat elektronicky na adresu zpravodaje: 
zpravodaj@mtrebova.cz. Lze je dodat také písemně 
nebo na vhodném nosiči k rukám tiskové mluvčí 
města nejpozději do 17. dne v měsíci. V případě, že 
tento den připadne na den pracovního klidu, je 
uzávěrka zpravodaje stanovena na pracovní den 
předcházející dni pracovního klidu. Zveřejněny jsou 
příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky 
jednotlivých vydání zpravodaje. Redakce neručí za 
obsah příspěvků externích dopisovatelů, které 
nemusí být totožné s názory redakce. 
Standard odevzdávaných příspěvků:
- písmo Times New Roman o velikosti 10
- citaci - kurzívou
- názvy příspěvků - tučně
- data - pouze číslicemi
Příspěvky od externích dopisovatelů: rozsah max. 
počet úhozů 500 – 1000, což odpovídá 10 – 15 
řádkům v Timesu. Pokud jejich příspěvek stanovený 
rozsah přesahuje, má právo redakční rada zpravodaje 
příspěvek zkrátit nebo upravit.  

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Lidé na Moravskotřebovsku pomáhají obyvatelům Jindřiška Klimešová z moravskotřebovské radnice 
zatopených oblastí v České republice. Sbírají a upořádala sbírku. „Syn pracuje v hotelu ve 
nejen peníze, ale také materiální pomoc. Frenštátě pod Radhoštěm. Majitel do Životic vozí 
Svazek obcí Regionu Moravskotřebovsko a Je- zdarma jídlo a zaměstnanci ve volném čase chodí 
víčsko se usnesl na jednání valného shromáždění pomáhat s úklidem následků povodně. V obci už 
30. června darovat mimořádnou finanční pomoc mají dostatek ošacení, ale scházejí jim čistící 
ve výši 50 tisíc korun jedné z obcí na severní a dezinfekční prostředky, repelenty a gumové 
Moravě, která byla postižena povodněmi. „S vý- rukavice,“ uvedla Jindřiška Klimešová. 
běrem obce jsme se obrátili na Svaz měst a obcí Třebovští nezůstali neteční a podle svých 
České republiky. Z jejich seznamu postižených možností přispěli. Nikdo totiž neví, kdy se dostane 
měst jsme vybrali Hladké Životice na Novojíčín- do svízelné situace sám a bude také potřebovat 
sku, kterým předáme finanční dar,“ sdělil pomoc.
předseda svazku obcí Josef Ošťádal.  
Obyvatelům Životic se rozhodla pomoci také Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Nezůstali jsme lhostejní

„Cílem projektu je vytvoření komfortnějšího zázemí 
pro diváky, pro výkonnostní i rekreační sport, 
zvýšení kapacity stadionu a rozšíření a zkvalitnění 
nabídky pro volnočasové aktivity. Občané města se 
dočkají také lepších provozních podmínek 
stadionu,“ sdělil místostarosta města Václav Mačát 
a dodal: „Součástí projektu je vybudování východní 
tribuny zimního stadionu, sociálního zázemí, 
parkoviště, fitness centra, sauny a spinning centra. 
V neposlední řadě se tyto úpravy budou týkat i bez-
pečnostního opatření, kdy bude zřízen evakuační 
požární systém s rozhlasem a zlepší se odvětrávání 
haly pro vyšší bezpečnost návštěvníků i samotného 
zimního stadionu. Ve druhé etapě bychom chtěli 
vybudovat travnaté fotbalové hřiště s osvětlením 
a umělý tenisový kurt s nafukovací halou. “
V současné době jsou ve sportovním areálu 
3 fotbalová hřiště, 5 tenisových kurtů, 2 volejbalové 
kurty, aquapark, hala pro stolní tenis a zimní stadion. 
„Je evidentní, že město Moravská Třebová dlou-

činní 40 mil. korun. Mně nezbývá než poblahopřát 
Moravské Třebové k tomu, že její „Projekt“ byl 
vybrán. Přeji šťastnou ruku při výběru vhodného 
dodavatele, který stavbu zrealizuje ve výborné 
kvalitě a včas. Protože jsem také občanem Moravské 
Třebové, tak je mým přáním, aby byl sportovní areál 
co nejvíce využíván moravskotřebovskou veřejnos-
tí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek.
Díky projektu bude stadion využíván celoročně. 
Město tak vyjde vstříc dalším sportovcům k po-
řádání turnajů například v in-line hokeji, tenise, 
beachových sportech, závodech modelů aut, 
plánovány jsou také kulturní akce. Projekt revita-
lizuje dané území, doplní stávající sportoviště 
a rozšíří nabídku volnočasových aktivit. Stavební 
práce budou zahájeny v listopadu letošního roku 
a dokončeny v srpnu roku 2010.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, 
mobil: 604 611 973, Email: mpolicie@mtrebova.cz, 
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, Provozní doba: 
nepřetržitý provoz mimo neděle od 07:00 do19:00 hod.

Z činnosti Městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová 
v měsíci květnu přijali a řešili celkem 112 tele-
fonických a ústních oznámení od občanů. Při 
pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo 
zjištěno a řešeno 9 dalších nedostatků, které trápily 
nejen občany našeho města a ztěžovaly nám běžný 
denní život ve  městě. Ve třech případech byl 
realizován odchyt toulavých psů, z nichž se všechny 
tři podařilo opět vrátit svým pánům. Dále pak 
strážníci spolupracovali v pěti případech s posádkou 
rychlé lékařské pomoci, ve třech případech s ha-
sičským záchranným sborem a v devíti případech 
s Policií ČR.  Další čtyři případy předali strážníci 
městské policie k šetření OO PČR Moravská 
Třebová.

Problémy s dospívající mládeží
V období letních prázdnin se začínají stávat 
samozřejmostí útoky vandalů na zahrádky v za-
hrádkářských koloniích. V letošním roce se intenzita 
razantně zvýšila. K vysokým škodám po nájezdu 
těchto nočních vandalů dochází zejména v zahradách 
okolo sídliště Západní a v zahrádkářské kolonii 
Boršov. Strážníci začali v rámci možností těmto 
lokalitám věnovat zvýšenou pozornost a úspěch se 
dostavil. V několika případech se podařilo výtržníky 
při devastujícím díle vyrušit a zamezit tak vzniku 
dalších škod. Strážníci zjistili, že se této aktivitě věnují 
výrostci ve věku mezi 14 – 18 lety.  Díky místní 
znalosti strážníci i několik jedinců poznali. Vzhledem 
k věku těchto výtržníků by právě rodiče měli vědět, co 
dělají jejich děti v noční době a jaké aktivitě se věnují. 
Protože ne málo mladistvých, bohužel někdy i ne-
zletilých dětí, se potuluje nočními ulicemi města. 
Je zřejmé, že se výchově svých ratolestí nevěnujeme 
se vší důsledností. 
Městská policie doporučuje všem zahrádkářům 
nenechávat v lehce dostupných chatkách a za-
hradách cenné věci. V případě, že uvidíte vandaly 
ve vaší zahrádce nebo u souseda, je nutné okamžitě 
kontaktovat městskou policii nebo Policii ČR 
a nečekané hosty se snažte nevyrušovat do příjezdu 
policistů!

Čápi 
Po silném ničivém větru, který doprovázel bouřku 
v podvečer dne 14. 7. 2009, zjistili obyvatelé obce 
Linhartice, že spadlo čapí hnízdo, ve kterém sídlila 
rodinka čápa bílého s mláďaty. Naštěstí pád mladým 
čápům neublížil, a proto občané, kterým nebyl 
lhostejný další osud těchto tvorů, kontaktovali hlídku 
Městské policie Moravská Třebová. I přes to, že obec 
Linhartice se nachází mimo katastrální území 
Moravské Třebové, kde mají strážníci značně 
omezené možnosti, vyjeli ochotně na místo, kde se 
spadlé hnízdo nacházelo. Tam byla nalezena tři 
mláďata čápa bílého pobíhající kolem spadlého 
hnízda. Hlídka městské policie okamžitě kontaktovala 
záchrannou stanici volně žijících zvířat Zelené 
Vendolí. Dohodli se na dalším postupu. Nakonec vše 
dobře dopadlo a mladé čápy se podařilo úspěšně 
odchytit a převézt do záchranné stanice, kde bude 
o mláďata řádně postaráno. 

Na lince 158 – POLICIE ÈR

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské Tře-
bové bylo k 30. 6. 2009 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 855 občanů ČR a 65 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území České 
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové 
evidováno k 30. 6. 2009 na trvalém pobytu 
10 920 občanů. 
Za měsíc červen se v Moravské Třebové narodi-
lo 7 dětí, zemřelo 16 občanů, přistěhovalo se 
7 obyvatel a odstěhovalo 10 osob.

Útok na bezbranného bezdomovce 
V noci dne 8. 7. 2009 přijala hlídka  městské policie 
oznámení, že z parku u muzea vychází značný hluk. Po 
okamžitém příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že 
pod jednou z laviček leží zbitý místní bezdomovec 
v hromadě písku a hlíny, kterou na něj údajně nasypala 
partička mladých výrostků. Jeden ze zúčastněných 
„siláků“ dle slov napadeného bezdomovce dokonce 
vše nahrával na mobilní telefon. Zbídačenému 
bezdomovci strážníci poskytli základní ošetření 
a zavolali odbornou lékařskou pomoc. Muže následně 
převezla rychlá záchranná služba do svitavské 
nemocnice. Aby to nebylo málo, dne 11. 7. 2009 bylo 
v brzkých nočních hodinách hlídce městské policie 
oznámeno, že v parku leží u laviček muž. Strážníci 
zjistili, že na uvedeném místě se opět nachází stejný 
bezdomovec, jako v předchozím případě. Navíc si 
stěžoval na bolesti zad a hrudníku. Tento starší muž 
nebyl schopen se sám zvednout ze země, proto mu 
strážníci opět poskytli ošetření a na místo byla 
přivolána posádka lékařské pomoci. Strážníci zjistili, 
že bezbranného bezdomovce opět napadla pravdě-
podobně stejná skupina mladých násilníků, která 
tentokráte přitvrdila. Napadený muž měl na těle četné 
podlitiny, zlomených několik žeber a byl celý 
pomočený od bezcitných útočníků. Celým případem 
se dále zabývá Policie ČR. 

Noční koupání
Ze statistik městské policie vyplývá, že návštěvnost 
místního aquaparku je vyšší v nočních hodinách, 

byly odhadnuty na 812 tisíc korun.
Nehoda je i nadále v šetření policistů ze
skupiny dopravních nehod.

Ukradli Fabii
Nepříjemné překvapení čekalo v pondělí večer na 
majitele vozidla Škoda Fabia. Své vozidlo zaparko-
val na ulici Sportovní v Moravské Třebové kolem 
třetí hodiny odpoledne. Toto řádně uzamknul a ode-
šel. Po třech hodinách se vrátil zpět k místu, kde 
původně vůz parkoval a toto zelo prázdnotou. Oka-
mžitě na pomoc přivolal policii. Ta okamžitě po 
odcizeném voze Škoda Fabia Combi registrační 
značky 2E2 1953, vyhlásila celostátní pátrání. Po 
zloději, který se stal nakrátko novým majitelem vo-
zidla v hodnotě 130 tisíc korun, nyní policisté pátrají. 
V případě dopadení mu hrozí několik let za mřížemi.

Pomáhal a chránil
Policista ve volnu se stal svědkem krádeže 
V sobotu 18. 7. krátce po sedmé hodině odpoledne 
se mladý policista, sloužící v Moravské Třebové, 
vydal nakupovat do místního supermarketu. Přestože 
měl volno a byl v civilním oblečení, nebyl lhostejný 
k jednání jednoho z nakupujících. Na vlastní oči 
totiž viděl, jak muž krade dvě malé čokoládky 
a bez placení prochází pokladnami. Rozhodl se tedy 
okamžitě zakročit. Před supermarketem se muži 
(1970) představil jako policista a žádal o vrácení 
ukradeného zboží. Načež oslovený muž reagoval 
neadekvátně a policistu nejprve slovně, poté i fyzic-
ky napadl.  V té době ze zaparkovaného favoritu 
vystoupil další muž (1982) a oba společnými silami 
pokračovali v útoku proti policistovi, který se bránil 
hmaty a chvaty sebeobrany. Oba útočníci v agresi 
neustali ani v době příjezdu policejní hlídky. Zakro-
čující policista v civilu si z incidentu odnesl jen 
drobná zranění, která si sice vyžádala lékařské ošet-
ření, ovšem  bez vystavení pracovní neschopnosti. 
Útočníci byli policejní hlídkou bezprostředně po 
útoku zadrženi a umístěni do policejní cely. Policejní 
komisař je obvinil ze spáchání trestného činu útok na 
veřejného činitele a výtržnictví, spáchané ve spolu-
pachatelství a podal návrh na vzetí obou útočníků do 
vazby. Zda budou stíhání vazebně, či vyšetřováni na 
svobodě, rozhodnou další hodiny. Za jejich jednání 
jim hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

Komenského 52/296, Moravská Třebová
Tel.: 461 311 732, nepřetržitě 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Bc. Pavel Horák, vedoucí obvodního 
oddělení ČR
http://www.policie.cz/uo-svitavy-zpravodajstvi.aspx

Dost nezvyklá zábava
Jednáním tří mladíků ve věku 16, 19 a 21 let, kteří 
v neděli 12. 7. krátce po půlnoci na jedné z mo-
ravskotřebovských ulic rušili noční klid boucháním 
na okna domů, se již zabývá policie. Nejenže hoši 
budili obyvatele bytů, ale když byli napomenuti 
dvěma muži, společně je chlapci napadli. Oba 
poškození utrpěli lehčí zranění, která si vyžádala 
ošetření ve svitavské nemocnici. Policisté zahájili 
trestní stíhání pro podezření ze spáchání dvou trest-
ných činů. Jedná se o výtržnictví a ublížení na zdra-
ví. 

Tragédie na I/35
Tragická dopravní nehoda se stala v pondělí 13. 11. 
kolem 23:05 na silnici I/35 u obce Moravská Třebo-
vá. Mladá řidička (26), jedoucí v osobním motoro-
vém vozidle Renault 19 ve směru na Litomyšl přeje-
la do protisměru, kde bočně narazila do protijedou-
cího nákladního vozidla. Vozidlo bylo v důsledku 
nárazu odhozeno vpravo mimo komunikaci. Bohu-
žel mladá žena při nehodě utrpěla natolik závažná 
poranění, kterým na místě podlehla. Hmotné škody 
jsou odhadnuty na 640 tisíc korun. Případ si na 
místě převzal policejní komisař služby kriminální 
policie a vyšetřování ve Svitavách. Příčiny této 
tragické dopravní nehody jsou nadále v šetření.

Další tragédie na I/35 - tentokrát dva těžce 
zranění
Krátce po sedmé hodině večer v úterý 14. 7. došlo 
na silnici I/35 v katastru obce Linhartice k vážné 
dopravní nehodě. Řidič nákladního vozidla jedoucí 
od Moravské Třebové směrem na Mohelnici dostal 
pravděpodobně na mokré vozovce smyk, najel do 
protisměru, kde se střetl s osobním motorovým 
vozidlem Renault Clio za ním jedoucím nákladním 
vozidlem s přívěsem.   Při střetu byla osádka osobní-
ho vozidla vážně zraněna. Řidička a její spolujezd-
kyně byly s vážnými zraněními převezeny do 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Hmotné škody 

bohužel po zavírací době, než v době provozní. V noci 
dne 11. 7. 2009 se skupinka chlapců rozhodla, že 
ochladí svůj organizmus rozehřátý horkou letní nocí 
v bazénu místního aquaparku. Překonali proto 
oplocení a v rouše Adamově se vrhli do bazénu 
s příjemně vyhřátou vodou odpoledním sluncem. 
Pohodu a příjemnou zábavu mladíkům překazila až 
příchozí hlídka strážníků městské policie. Překvapení 
mladíci, kteří se domnívali, že jdou představitelé 
zákona pouze zkontrolovat, zda-li je teplota vody 
v pořádku a návštěvníkům třeba něco nechybí, byli 
rychle vyvedeni z omylu. Kluci byli donuceni z ba-
zénu vylézt, uklidit po sobě vše, co by ráno 
připomínalo jejich návštěvu a v rychlosti opustit 
aquapark. 

Podnapilá žena
Hlídka městské policie nalezla na ulici Komenského 
ležící, silně podnapilou ženu L. V. z Moravské 
Třebové. Dechovou zkouškou byly zjištěny více než 
dvě promile alkoholu. Jelikož za malou chvíli spatřili 
strážníci tutéž ženu ležící na vozovce parkoviště 
u obchodního domu Billa, provedli strážníci další 
dechovou zkoušku. Ženu, vzbuzující veřejné po-
horšení, převezli k lékařskému ošetření, kde lékař 
potvrdil možnost převozu a tato žena byla hlídkou 
městské policie transportována do Protialkoholní 
záchytné stanice v Pardubicích k odeznění akutní 
intoxikace. Tento výlet se samozřejmě uvedené osobě 
značně prodraží.

Karel Bláha, velitel MěP Moravská Třebová
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Mladějov – Blosdorf 1915

VII. ročník
Festu Pod Parou 2009

Hurá za Pastýřkou

Letošní VII. ročník letního open-air punk-
rockového festivalu Pod Parou bude probíhat 
ve dnech 20. – 22. srpna 2009 v Moravské 
Třebové (Liščí louka). Na scéně se představí 
48 tuzemských i zahraničních kapel (USA, 
Maďarsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, 
ČR). První kapela odstartuje ve čtvrtek 
v 17.00 hod. Předprodej bude fungovat do 
7. srpna 2009. Na 2 a na 3 dny - 470 Kč, 
vstupenky na místě (ve čtvrtek a v pátek, tzn. 
na 3 a na 2 dny) - 550 Kč, vstupenky na 
místě (pouze na sobotu) - 300 Kč. 
Předprodej bude probíhat obvyklými 
způsoby:
– pomocí SMS na číslo 605 129 188 - vždy 
uveďte počet vstupenek a adresu pro 
doručení,
– e-mailem na adresu predprodej@podpa-
rou.cz, na předprodejních místech: Praha - 
Revolver, Lazarská 7, Praha 1 (centrum, 
pasáž Divadla Komedie), www.revolversho-
p.cz/; Brno - LUMBER'S shop, E-pasáž 
1. patro), Josefská 9, www.lumbers.cz; 
Olomouc - Servis mobilních telefonů a po-
čítačů, František Švanhauser, Třída 1. máje 
10, e-mail: pincek@pincek.cz, www.pin-
cek.cz;  M. Třebová - MUZIKA Koblovský, 
nám. T. G. Masaryka 25, tel.: 461 311 278.
Těšíme se na Vás.

Organizátoři Festu Pod Parou 

Rozhledna Pastýřka (516 m n.m.), která vyrostla 
na vrchu Pastvisko byla slavnostně otevřena 
20. června 2009. Byla navržena Antonínem Olši-
nou, který je autorem podobné rozhledny v Bře-
zové nad Svitavou a projektována moravskotře-

Vzpomínkové oslavy k uctění památky padlých za 
1. světové války

Sobota 8. srpna 2009
Polní úzkorozchodná dráha Mladějov na Moravě
(u Moravské Třebové)
Světová válka 1914 - 1918

Bitevní ukázka se pokusí nastínit divákovi situaci 
na Prusko - Rakouské hranici roku 1915. 
PROGRAM 8. 8. 2009
9.30 – 17.00 – Provoz parní dráhy
9.00 – 18.00 – Celodenní program, výjevy ze 
starého mocnářství, dobová hudba, výstava 
historické techniky, koncert C. a K. kadetní 
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Jsme teprve v polovině turistické sezóny a čísla 
návštěvnosti města stále rostou. Od ledna do 
července navštívilo Turistické informační cent-
rum (TIC) 4250 návštěvníků. Minulý rok ve 
stejném období TIC navštívilo 3960 turistů (ná-

růst o 7%). V sobotu 20. 
června 2009 byla slav-
nostně otevřena nová 
rozhledna Pastýřka, což 
nalákalo do našeho města 
řadu návštěvníků. Denně 
se lidé ptají na přístupo-
vé cesty a otevírací dobu 
PASTÝŘKY. Ta není 
časově omezena a vstup 
na její vrchol je na vlast-
ní nebezpečí. TIC navští-

ví průměrně 50 osob za den, z toho skoro polovi-
na má zájem právě o rozhlednu. Na druhém místě 
je v zájmu návštěvníků moravskotřebovský 
zámek a jeho interaktivní expozice.
Další významné výletní místo, na které se turisté 
ptají je i Křížový vrch a Kalvárie. Od roku 2007 
byly na zámku otevřeny tři nové expozice, v roce 
2009 nová rozhledna, na rok 2010 se chystají 
Hřebečské důlní stezky a dostavba zimního stadi-
onu. Kdo ví, co dalšího nás čeká v následujících 
letech. Nechme se překvapit a užívejme si krás 
našeho města. 

Ester Dvořáková Tesolin,
Turistické informační centrum

Turistická sezóna
je v plném proudu

hudby Velké Opatovice
11.00 – Pietní akt za účasti historických 
jednotek 
Manévry a cvičení historických vojsk
15.30 – Bojová ukázka: dělostřelectvo, jízda, 
letectvo, slavností přehlídka
20.00 – Zábava a hudba s pivem 
CO NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ V DEN BITVY
V Mladějově bude již od 8:30 hodin v provozu 
parní průmyslová dráha. Mladějovská průmyslo-
vá dráha připravila také speciální akci pro ty, kdo 
chtějí zažít něco nevšedního, nazvanou Noční 
jízda, kterou je možno spolu se slavnostním 
ohňostrojem celodenní program stylově ukončit. 
Přejeme všem návštěvníkům příjemnou zábavu 
a děkujeme, že s námi vzpomenete na ty, kdo za 
válku nemohli, ale svým utrpením napomohli 
dalšímu uspořádání Evropy i vzniku samostatné 
Československé republiky.
Jízdní řád Noční jízdy viz tabulky.

bovským občanem Janem Škodou. Dodavatelem 
stavby je svitavská společnost OLSPOL, zastou-
pená Ladislavem Olivou. Pastýřka je dřevěná věž 
s ocelovým vřetenovým schodištěm s 220 schody 
a železobetonovými základy. Výška rozhledny je 
27 m, vyhlídková plošina je v 25 metrech. Roz-
hledna je otevřena nepřetržitě. Výstup na rozhled-
nu je zdarma a na vlastní nebezpečí. Maximální 
limit zatížení je 9 osob. K Pastýřce vedou dvě 
cesty. Pohodlná trasa po zelené turistické značce 
před Peklo, která se pak napojí na červenou 
turistickou značku. Nejkratší a nejrychlejší cesta 
po červené vede kolem bývalé sjezdovky přímo 
na vrh Pastvisko. Je dlouhá dva a půl kilometru. 
Rozhledna Pastýřka byla vybudována Městem 
Moravská Třebová za podpory Pardubického 
kraje, státního rozpočtu České republiky a svazku 
obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska. 

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Šperk uprostřed
krajiny

V Moravské Třebové žiji pouhé dva roky. 
Přesto jsem si toto město zamiloval na první 
pohled. Byl jsem osloven, zda bych mohl 
napsat několik řádek o tomto svém vztahu. 
Přijal jsem tuto výzvu rád a s chutí. Můj 
pohled bude neodborný a pro některé rodáky 
povrchní, ale nedá mi to nerozdělit se alespoň 
o některé ideje, které mi leží nejen v mysli, 
ale i hluboko v srdci. Jsou tři. 
Předně považuji město Moravská Třebová za 
ŠPERK UPROSTŘED KRAJINY, za diadém 
v čelence kopců Pastvisko, Křížový vrch 
a Dubina. Přesvědčil jsem se, že náš vnitřní 
svět se odráží v uspořádání našeho bezpro-
středního okolí a opačně. Vždy, když při-
jíždím od Svitav a projedu Hřebečským 
tunelem, žehnám městu, žehnám kraji, 
protože nelze dělat nic jiného, než žasnout 
a děkovat za takovýto pohled.

Město Moravská Třebová je DŮSTOJNÁ 
PANÍ mezi dalšími městy naší vlasti. Její 
důstojnost pramení z dějin. Dějiny města jsou 
však stále ještě v některých skutečnostech 
pro nás tajemstvím. Jsou utkané ze životních 
příběhů velikých lidí umění, vzdělání, 
poctivé práce a duchovních hodnot. Některé 
příběhy známe, jiné na nás ještě čekají.

Moravská Třebová je nakonec PŘIROZE-
NOU ZASTÁVKOU na cestě mezi krá-
lovskými městy východních Čech Vysokým 
Mýtem, Litomyšlí, moravskou Mohelnicí 
a Olomoucí. Nesmějte se, prosím, mé intuici, 
která se zakládá pouze na drobných 
svědectvích. Například jeden můj přítel se 
živí jako obchodník. Denně jede v autě 
mnoho set kilometrů po naší vlasti. Často 
v Moravské Třebové také nocuje. Leží pro 
něho ve velice strategické pozici. Dokud 
neudržíme turisty a ty, kdo projíždí tímto 
krajem přes noc, nebudeme moci v plné kráse 
představit své bohatství.

Přeji občanům Moravské Třebové, aby si byli 
vědomi hodnoty místa, ve kterém žijí, aby 
dokázali čerpat moudrost dějin svých spo-
luobčanů a aby se o toto bohatství dokázali 
dělit.

Petr Šabaka, vojenský kaplan
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KULTURNÍ SLUŽBY

  města
  Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Předprodej:

Předprodej v měsíci srpnu zrušen.
Kino v srpnu nepromítá.

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

S R P E N  2 0 0 9

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

Litomyšl

Svitavy

Polička

Vysoké Mýto

1. 8. – 15. 8. 2009 /Kongresový sál zámku
Mezinárodní smyčcové kurzy
Do 15. 8. 2009 /Galerie Kubík na Smetanově náměstí
Oscar Niemeyer
Výstava věnovaná dílu světově proslulého brazilské-
ho architekta pořádaná v rámci 5. ročníku Smetanovy 
výtvarné Litomyšle
Do 30. 8. 2009 /Regionální muzeum 
Výstavy: „Něco pro kluky – Auta a autíčka“, „Něco 
pro holky – Panny a panenky“

14. 8. 2009 od 19:30 hod. / Ottendorferův dům
Koncert mladých umělců z Řecka, Číny, USA, Itálie, 
Dánska, Švédska, Jižní Koreje a ČR 
V rámci Mezinárodních smyčcových kurzů Litomyšl 
2009
27. – 28. 8. 2009 od 20:00 hod. / náměstí Míru u školy
Kinematograf bratří Čadíků
27. 8. Kdopak by se vlka bál – ČR
28. 8. Kozí příběh – Pověsti ze staré Prahy – ČR
29. 8. Tobruk – ČR, SR
30. 8. Báthory – SR, ČR, GB, Maďarsko

21. 8. –23. 8. 2009 / Palackého náměstí, kostel 
sv. Jakuba, Tylův dům 
Polička 555
Hudební multižánrový festival, na němž mj. vystoupí 
M. Prokop a Framus Five, Žalman, Žlutý pes, Nil 
a dále budou divadla, jarmark, mažoretky …

3. 8. – 7. 8. 2009 / náměstí Přemysla Otakara II.
10. ročník hudebního festivalu Týden hudby
Multižánrový hudební festival zaměřený na alterna-
tivní směry (L. Dusilová, Čankišou, J. Harries, 
Žalman a spol., Rufus …)

KEJKLE A KRATOCHVÍLE
Nádvoří moravskotřebovského zámku – sobota 29. 8. 2009, od 13.00 do 22.00 hodin

- Střelnice – střelba z luku a kuše
- Soutěže a hry pro malé a větší 

s rytířskou tématikou
Vstupné: dospělí 60,-, studenti/důchodci 35,-, děti 
v doprovodu rodičů zdarma. 
Změna programu vyhrazena. 

Program:

Doprovodný program:

- Zahajovací ceremonie
- Písničky a hudba středověku, renesance 

i baroka
- Rytíř a jeho kůň
- Komediantské a kejklířské představení
- Mistr ostrého meče a tupého pohledu 

aneb veselé povídání z katovy dílny
- Rytíři a souboje
- Vivat Maria Theresia – Výcvik dragouna
- Cháska měšťanská aneb šarvátky 

a rvačky renesančních kavalírů
- Průvod rytířů s hořícími loučemi okolo 

náměstí
- Večerní pěší turnaj rytířů na počest 

města Moravská Třebová a volba 
„královny slavností“

- Večerní kejklování s ohněm

- Katovna – ukázka práva útrpného 

Manželé Karolina a Pavel Machálkovi ve 
spolupráci s Kulturními službami města Mo-
ravská Třebová pořádají pro středoškolskou 

mládež TANEČNÍ KURZY .
Každé úterý od 8. září 2009 do 8. prosince 

2009 od 19.00 do 21.00 hodin (celkem 10 lekcí 
+ 2 prodloužené). Dvorana Muzea 

v Moravské Třebové.
Kurzovné 1.000,- Kč na osobu. Informace  na 
telefonu 732 814 359. Přihlášení -  zaplacení 
kurzovného. Platbu je třeba provést do 8. 9. 

2009 - složenkou na adresu Pavel Machálek, 
9. května 18, 571 01  Moravská Třebová nebo na 

na účet 209 057 841 / 0300. Pokud platbu 
provádí rodič, do poznámky pro příjemce v obou 

případech uveďte jméno a příjmení dítěte.





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

Otevřeno:  út - pá:   9 - 12 hod., 13 - 16 hod.
so - ne:   14 - 16 hod.

VÝSTAVY • KONCERTY • PŘEDNÁŠKY

MUZEUM

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
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Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Otevírací doba zámku

Noční prohlídky (8. 8., 15. 8. a 22 8.)

Prohlídkové okruhy:

Duben – říjen
po – zavřeno; út – ne: 10:00 – 16:00
Červenec – srpen 
po – zavřeno; út – ne: 10:00 – 17:00

Vstupy: 22:00 hod., 22:45 hod. a 23:30 hod.

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
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. 
Středověká mučírna
Expozice Vás seznámí s praktikami práva útrpného. 
Zámecká sklepení, zvuková stopa a množství 
mučicích nástrojů věrně navozují hrůznou atmosféru 
této temné kapitoly lidských dějin. 
Poklady Moravské Třebové
Tato naše expozice mapuje životní styl konce 
15. století až do první poloviny minulého století. 
Prohlédněte si řadu zámeckých, církevních, ce-
chovních a dalších památek Moravské Třebové. 
Jak se žilo na venkově
Tato expozice přibližuje každodenní život našich 
předků žijících na venkově nejen v našem regionu. 
Kromě selské jizby uvidíte i různé nástroje, které 
sloužily k výrobě sukna nebo plátna.

Z komise
památkové péče

Zájezd do Kroměříže

Fotosoutěž

 – Připomínáme, že Komise 
památkové péče letos opět pořádá zájezd pro milov-
níky historie, tentokrát do Kroměříže. Zájezd se 
uskuteční v sobotu 22. srpna. Autobus bude odjíž-
dět v 11 hodin od muzea. Na 13.30 je zajištěna 
prohlídka historických sálů kroměřížského zámku, 
případně obrazárny. Alternativou je návštěva Květné 
zahrady. Předpokládaný návrat do Moravské Třebo-
vé je kolem18. hodiny. Přihlášky přijímáme v muze-
u, vybírá se záloha ve výši 150 Kč.

 – Uzávěrka soutěže Moravská Třebo-
vá, jak ji neznáme, je 31. srpna, výsledky budou 
vyhlášeny 11. září při zahájení každoroční výstavy.

Okénko ZUŠ Moravská Třebová
ANENSKÁ STUDÁNKA  
Naše ZUŠ zajíždí pravidelně v měsících lednu 
a červnu do Anenské Studánky, aby se podílela na 
projektu „Anenské mosty“. Klienti „Domova u stu-
dánky“ mají tak dvakrát do roka možnost nahlédnout 
do tajů výuky mladých umělců. A je radost sledovat, 
s jakou ohleduplností a pochopením se v ne zcela 
běžném prostředí dokáží orientovat a chovat naši 

žáci. Budiž řečeno, že tato zkušenost je pro ně 
pozitivním vkladem do života.                    Vaše ZUŠ

Zahájení školního roku 2009/2010 se bude konat 
v budově naší školy dne 1. září v 15.00 hod. Sraz 
žáků je u třídních učitelů ve 14.45 hod. Rozvrhy 
ze ZŠ a Gymnázia s sebou!

Důležité upozornění !

•  Výstava
Společnost česko-německého porozumění 
srdečně zve na výstavu Vyškovský německý 
jazykový ostrov.
Etnografická výstava nám přiblíží zvyky, kroje, 
architekturu i obyčejný život v oblasti 
Vyškovska.
Výstava je otevřena út – čt od 9 - 12 a od 14 - 
16 hodin. Muzeum, Svitavská 18, I. poschodí.

•  Sušická pouť
Již 19. ročník tradiční Sušické pouti bude hlavní 
náplní víkendových dnů 15. – 16. 8. 2009 
v areálu hřiště v Moravské Třebové – Sušicích.
Sobotní večer 15. 8. bude patřit milovníkům 
dobré hudby a tance, neboť jim bude vyhrávat 
od 20.00 hod. skupina Rytmus Líšnice v rámci 
pouťové zábavy. Jak již bývá dobrým zvykem, 
bude opět připravena bohatá tombola.
V neděli čeká návštěvníky pouti široká možnost 
nákupů ve stáncích, různé pouťové atrakce pro 
děti a dospělé. Nebude chybět ani dobrá nálada. 
Po oba dva dny je zajištěno občerstvení.

Srdečně zvou občany města i okolí pořadatelé 

•  Jazykové kurzy
Na nový školní rok připravuje Spol. česko-
německého porozumění jazykové kurzy něm-
činy pro mládež i dospělé, začátečníky i po-
kročilé, pod vedením zkušených lektorů. Kurzy 
budou zahájeny v polovině září a to jednou 
týdně v délce 1 1/2 hodiny.

Roční kurzovné pro mládež činí 600,- Kč, pro 
dospělé 3 000,- Kč

Přihlášky a bližší informace na adrese: SČNP , 
Svitavská 18, Mor. Třebová tel 451 31 63 04
e mail: bgz-mtrebova@seznam.cz
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Franz Sales Steinbrecher a jeho rodina
Franz Sales Steinbrecher patří k významným 
osobnostem regionální historie. Zasloužil se 
především o rozvoj textilního průmyslu v Moravské 
Třebové, ale měl také významnou úlohu ve 
společensko-politickém životě města. Byl sta-
vebníkem domu č. p. 78 – náměstí TGM 1.

Život a podnikatelské aktivity Franze Salese 
Steinbrechera
Franz Sales Steinbrecher se narodil v Moravské 
Třebové 22. ledna 1799. Jeho otec Franz Augustin 
Steinbrecher byl zakladatelem barevny v Brněnské 
ulici. Poté, co Franz Sales ukončil vzdělání a absol-
voval vandr, nastoupil ve firmě svého otce a přivedl 
ji k rozkvětu. Rozvoj tovární výroby byl založen na 

těžbě uhlí v revírech Hřebečska. Zdejší uhlí sice 
nebylo nejlepší kvality, v době, kdy neexistovala 
železnice, však dobře posloužilo jako základ 
industrializace podniku. Byl zde instalován jeden 
z prvních parních strojů na severní Moravě, 
nakoupeny anglické stroje a vyráběno zboží v takové 
kvalitě, že mohlo být prodáváno na světových trzích. 
Vyráběny byly zpočátku především podšívkoviny. 
Franz Sales byl stejně jako otec barvíř. Při 
obstarávání tkanin k barvení a úpravě spolupracoval 
s bratrem Vincencem. O získání továrního oprávnění 
se pokusil nejdříve sám (v roce 1828), neuspěl však 
právě proto, že jeho podnik nezajišťoval všechny 
fáze výroby, barvení a úpravy tkanin. Další žádost 
podal společně s bratrem. V roce 1830 získali 
jednoduché, o rok později formální (zemské) tovární 
oprávnění.. Tak vznikla firma „Gebrüder Steinbre-
cher“ („Bratři Steinbrecherovi“), protokolovaná 
v roce 1832. Franz do ní vložil dvě třetiny kapitálu, 
měl proto také dvě třetiny zisku. Vedoucí postavení 
ve firmě si zachoval až do smrti, inicioval také další 
podnikatelské výboje, do kterých byli zapojeni 
členové rodiny – např. pořízení mechanické přá-
delny v Českém Krumlově nebo účast na budování 
mechanické přádelny v Šumperku. V letech 

1844 – 1850 a 1856 – 1870 byl moravsko-
třebovským starostou. Za úspěšné zvládnutí situace 
v době pruské okupace města v roce 1866 byl 
vyznamenán Zlatým záslužným křížem s korunou. 
Dvakrát - v letech 1848 a 1867 - byl zvolen 
poslancem moravského zemského sněmu. V roce 
1870 vybudoval Franz Sales pro své syny z druhého 
manželství v Lanškrounské ulici první mechanickou 
tkalcovnu na Moravě. Zemřel 17. října 1873.

Dům č. p. 78
Rozlehlý rohový dům na náměstí, nesoucí orientační 
číslo 1, se od ostatních měšťanských domů odlišuje 
„věžičkou“ nad světlíkem. Franz Sales Steinbrecher 
koupil dům č. p. 78 v roce 1824 a v letech 1838 
a 1839 jej přestavěl v první „velkoměšťanský“ dům 
na náměstí. Stavba byla dokončena počátkem června 
roku 1840 a odolala ničivému požáru, který město 
postihl v témže roce. Po požárech v letech 1840 
a 1844 byly všechny domy stavěny jako dvoupatro-
vé a jejich štíty obraceny o devadesát stupňů 
(s výjimkou č. 9, jehož majitel se nařízení vzepřel), 
v době svého vzniku však musel být dům č. 1 
v tehdejší zástavbě náměstí velmi nápadný.
V přízemí byla umístěna účtárna a skladiště, v prv-
ním poschodí byt, v druhém poschodí vpředu pokoje 
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dětí a vzadu sál, ve kterém se odbývaly rodinné 
oslavy. V největším počtu se rodina scházela k osla-
vě otcova svátku 24. ledna. 

Rodina a pozůstalost
Franz Sales Steinbrecher měl i na tehdejší dobu 
neobvykle mnoho dětí. Z prvního manželství s Jo-
sefou Hoffmannovou se jich narodilo třináct, 
dospělosti se dožilo osm, z toho jen jedna dcera; 
nejstarší syn Johann byl nesvéprávný, Wenzel se stal 
obchodníkem, Heinrich důstojníkem, ostatní synové 
Franz, Hugo, Karl a Theodor byli spolumajiteli 
firmy Gebrüder Steinbrecher. Další čtyři syny – 
Antona, Fritze, Ernsta a Josefa - měl Franz Sales 

z druhého manželství s Karolinou Kausekovou. 
Synové z prvního manželství, z nichž nejstarší byl
 v době otcova druhého sňatku již pětadvacetiletý, 
nebyli rozšířením rodiny zřejmě nadšeni, ale Franz 
Sales byl v rodině diktátorem, jenž prosazoval svou 
vůli bez ohledu na názor ostatních a nestrpěl 
námitek. Do poslední vůle vtělil svou představu, že 
synové budou svorně pokračovat v jím započatém 
díle a že je rodinné podnikání uživí i s jejich 
vlastními rodinami. To se poměrně brzy ukázalo 
jako nereálné. Synů bylo příliš mnoho a vztahy mezi 
nimi zdaleka nebyly ideální, což otec asi tušil, když 
na sklonku života postavil pro syny z druhého 
manželství novou továrnu a původní podnik odkázal 
synům z prvního manželství. Ve snaze o spravedlivé 
rozdělení však vycházel z účetní hodnoty obou 
podniků – cena nové mechanické tkalcovny tak byla 
vyšší než dědické podíly majitelů a ti museli podle 
otcovy poslední vůle část výnosu odvádět bratrům, 
jejichž dobře zavedený a prosperující podnik měl 
nižší účetní hodnotu. 15. října 1878 zavedla firma 
„Anton & Fritz Steinbrecher“ (společníky se 
postupně stali i Ernst a Josef) jako první v monarchii 
elektrické osvětlení továrního provozu. Ještě v osm-
desátých letech mechanická tkalcovna vyráběla i na 
vývoz, v roce 1888 však již měla vážné problémy 
a v roce 1890 zkrachovala. Barevna a úpravna firmy 
„Gebrüder Steinbrecher“ měla lepší pozici, trpěla 
však nedostatkem odborníků – všichni bratři byli 
připravováni pro obchod, nikoliv pro výrobu. Pro 
řízení výroby byli vzděláni synové z druhého 
manželství – Ernst se stal chemikem, podle 
původních otcových plánů měl převzít vedení 
barevny, testament mu to však nakonec znemožnil. 
Anton a Josef byli vzděláni pro řízení tkalcovny 
a přádelny, k jejíž výstavbě již nedošlo. Celkově se 
nenaplnila původní idea budování rodinného 
podniku, který měl postupně obsáhnout všechny fáze 
výrobního procesu a dosáhnout tak soběstačnosti. 
Firma „Gebrüder Steinbrecher“ se udržela do roku 
1910, kdy ji získal Moritz Schur. 

-jm-

K návštěvě Arnošta Lustiga
v Moravské Třebové

V květnu tohoto roku jsme v Moravskotřebov-
ském zpravodaji informovali o krátké návštěvě 
spisovatele Arnošta Lustiga v Moravské 
Třebové, kde se v roce 1898 v domě č. p. 2 
narodila jeho matka Terezie Löwyová.
Dodatečně přinášíme fotografie z této návštěvy, 
která se uskutečnila 15. dubna.

-jm-

Před rodným domem své matky.
Foto M. Mališová

Synové Fritz, Anton, Josef a Ernst

Franz Sales Steinbrecher (1799 – 1873)

Karolina Steinbrecherová, roz. Kauseková
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Církev bratrská

Èeskobratrská církev evangelická

Církev československá husitská

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

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

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

Neděle – bohoslužby – 9.00, sál na faře
Pondělí – biblické hodiny – 15.45, klub důchodců
Čtvrtek – biblické hodiny – 17.00, sál na faře
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církev-
ních dějin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodiče přicházet i s dětmi. 
Současně s bohoslužbami je možné svěřit své rato-
lesti nedělní mateřské školce v místnostech na faře. 

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

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

Církve

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Římskokatolická farnost Moravská Třebová

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

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

Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Pořadí bohoslužeb: 
Po/   9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 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/   8:30 hod. farní kostel
 18:00 hod. klášterní kostel

V neděli 2. 8. v 18:00 hod. budou v kostele 
sv. Josefa Porciunkulové slavnosti. Porciunkula 
(latinsky „Městečko“) je název místa, na kterém stojí 
stará kaplička zasvěcená Panně Marii Andělské. 
Sv. František ji vlastníma rukama opravil a považo-
val ji za posvátné místo svého Řádu. Proto také pro 
toto místo vyzískaly od papeže odpustky. Poutní 
slavnost se slaví tradičně 2. 8. na celém světě ve 
všech františkánských kostelech. 
Oblastní  charita  Mor. Třebová
Půjčovna kompenzačních pomůcek – zodpovědná 
osoba Drahomíra Dokoupilová, kontakt: 733 729 277.
Humanitární šatník: v srpnu z a v ř e n o. Prosím, 
nedávejte věci na schody u vchodu do fary!!!
Svoz seniorů na návštěvu místního hřbitova: 12. 8. 
2009 ve 14:00 hod.  z  parkoviště u Sociálních služeb.
Setkání seniorů bude 3. 8. ve františkánském kláš-
teře.
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

PŘIJĎTE SE BAVIT DO KNIHOVNY
Prázdniny pro rodinu
- Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
PO-ČT: 9.00 – 17.00 hod.; SO: 9.00 – 12.00 hod.
- HRAJEME SI SPOLU 
celý den k dispozici společenské hry: pexeso, puzzle 
(malé i velké – 24 - 1000 částí), kris-kros, scrabble, 
sudoku, stolní fotbal, aj.
- kolo štěstí – vědomostní kvíz s odměnou!
- KNIŽNÍ STOPOVANÁ – s knihami za dobrodruž-
stvím a pokladem (literární a vědomostní kvíz)
- INSPIRACE …
- výstava knih o zábavě, hrách, sportech, výtvarných 
a jiných rukodělných činnostech pro děti
- výstava map a turistických průvodců, tipy na rodinné 
výlety
Půjčovní doba: červenec - srpen 2009
Půjčovní doba knihovny zůstane nezměněna, naopak 
je v dětském oddělení  rozšířena o dopolední hodiny. 
Navštívit nás v můžete:
pondělí – čtvrtek: 9.00-17.00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 9.00-12.00 hod.
1. 8. 2009 – 31. 8. 2009 – Výtvarný obor ZUŠ 
Moravská Třebová
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mo-
ravská Třebová pod vedením Gabriel Pokorné. Malí 
výtvarníci se v minulém školním roce zaměřili na 
knižní kulturu.  Součástí výstavy jsou autorské knihy 
s tématy stromů a automobilů, dále je to obálka 
časopisu o automobilech, dvojstrany s autorskou 
grafikou a kaligrafovaným textem a  na závěr ruční 
papíry s různými příměsemi.
Přístupno v půjčovní době  knihovny.
1. 8. 2009 – 31. 8. 2009 – Detektivky na dovolenou
Velká výstava detektivek z volného výběru i ze 
skladu městské knihovny. Přístupno v půjčovní 
době. Přijďte si vybrat čtení pro volné chvíle!

Knihovna dětem
1.8. 2009 – 31.8. 2009 – Výstava čtenářských 

deníků a ilustrací ke knihám
Výstava čtenářských deníků a ilustrací. Práce ze 
soutěží pořádaných knihovnou ve školním roce 
2008/2009 – Čte celá třída, Kdo čte, ten se nenudí, 
Mladý čtenář 2009 – Malovaný příběh, malovaná 
pohádka. Přístupno v otevírací době knihovny.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové se připojila k řadě knihoven a škol, které se 
zapojily do prvního ročníku projektu Už jsem čtenář 
– Knížka pro prvňáčka. Garantem celého projektu 
byl Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní 

Nevíte jak zaměstnat a
zabavit děti o prázdninách?

Mlékonto

Pořádáme tématická zábavná dopoledne pro děti 
od 7 do 12 let – Duhový Labyrint občanské sdru-
žení – Téma: Detektivní klub 4. 8. 2009
V malém městečku Knedlíkově se odehrála krádež 
vzácného obrazu z místního Muzea. Hlavním pode-

zřelým je místní zlodějíček Franta 
Vokurka. Ve stejnou dobu se ale ve 
městě objevil podivný cizinec a mladá 
začínající malířka. Je pachatelem 
někdo z nich nebo je vše úplně jinak?

Nejenom tuto záhadu, ale i další rébusy, 
hádanky a hlavolamy budeme řešit společně 

se skupinou expertů, ve kterou se vaše děti promění.
Kde: Centrum Labyrint, Latinská škola 1. patro, 
Moravská Třebová. 
Kdy: 4. 8. 2009 od 9:00 do 13:00 hod.
Co s sebou: Sportovní pohodlné oblečení. Cena je 
50 korun a zahrnuje materiál, pitný režim a malou 
svačinu. Těšíme se na příjemně strávené chvíle
Kapacita je omezena na 8 dětí na akci, přihlášky 
přijímáme minimálně 1 týden předem na tel: 737 
105 303, 776 680 759 nebo e-mail: duhovylaby-
rint@centrum.cz
Další informace o naší činnosti najdete na interneto-
vých stránkách: http://duhovylabyrint.ic.cz

ZŠ Kostelní náměstí podporuje zájem dětí pít mléko 
a umožňuje jim 2x týdně odebírat ochucené mléko 
s příchutí vanilky, čokolády nebo jahody.

Naše škola se již počtvrté zúčastnila internetové 
soutěže Mlékonto. Podmínkou soutěže bylo 
odebírání školního mléka, zaregistrování se na we-
bových stránkách www.skolnimleko.cz a vkládání 
kódů z krabiček školního mléka. A jak jsme dopadli? 
Ve třetím pokračování této soutěže jsme obsadili 
1. místo v Pardubickém kraji. Čtvrtý díl soutěže byl 
bez dotací státu, zato s pomocí EU, vyhodnocovalo 
se však pouze 10 nejlepších škol v celé republice 
podle počtu žáků. Naše škola spadá do největší 
kategorie – více než 300 žáků. Konkurence byla 
obrovská, soutěžilo téměř 200 škol a my jsme byli 
nejlepší. Na 2. místě se umístila ZŠ Česká Lípa, na 
3. místě ZŠ Znojmo. Odměnou v průběhu soutěže, 
která trvá 4 měsíce, byla spousta menších dárků, 
které se každý týden obměňovaly. Dosáhli jsme i na 
jednu z maxi výher – skateboard s helmou vyhrála 
Andrea Štercová ze 3.B. Škola získala již podruhé 
šek na 7000 Kč, spoustu mini her, plyšáků, plážový 
basketbal, LEGO dům a kostky, 25 encyklopedií. 
Všechny tyto ceny nám přivezl koncem května štáb 
Laktey, který pro děti připravil zábavný program 
v tělocvičně. 

Eva Šařecová, distributor soutěže na škole

pedagogická knihovna Komenského Praha, který za 
finanční podpory ministerstva školství daroval 
žákům prvních tříd půvabnou knihu Ivony 
Březinové s ilustracemi Vlasty Baránkové Okno do 
komína. 

Uvedenou knihu mohly získat jen ty třídy, jejichž 
pedagogové s knihovnou úzce spolupracovaly, 
pravidelně ji s dětmi  navštěvovaly a v rámci vlastní 
výuky se zaměřovaly na rozvoj dětského čtenářství.
Pracovnice Městská knihovny Ladislava z Boskovic 
předávaly knihy prvňáčkům při slavnostním 
ukončení školního roku na jednotlivých ZŠ ve 
městě.
Poděkování
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové pořádala v průběhu právě skončeného 
školního roku 2008/2009 různé akce pro děti – 
pasování na čtenáře, výtvarné dílny a několik 
různých soutěží, např. Čte celá třída, Kdo čte, ten se 
nenudí, Mladý čtenář 2009 aj. Všechny sledovaly 
jeden cíl - netradičními formami vést děti ke čtení 
a čtenářství. Na  zdárném průběhu všech akcí se 
podílely také jednotlivci a firmy, kterým patří náš 
dík. Jsou to především: Cukrárna Zdena, Drogerie - 
Rachidovi, EBS – CZECH, Bodyguard – M. Ondra, 
Elekro - Zemánek, Foto - Bednář, Hodinářství - 
Jelínek, Lékárna Hippokrates, Speciální škola – 
p. V. Ošťádalová, Sport - Brettschneider, Stavebniny 
Stupka, Textil – Jelínek a účetnictví V. Netolická.
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Hobby Cup odstartoval další závod letošního seriálu. 
Těsně před prázdninami se motokároví piloti sjeli na 
vysokomýtský autodrom. Ze startovního roštu vyra-
zilo na trať celkem 195 jezdců v různých kategori-
ích. V přeplněném depu byla slyšet polština, sloven-
ština i němčina. Ve všech třídách byly k vidění 
napínavé souboje, nechyběly ani dramatické oka-
mžiky. V kategorii Kadet, kde máme dva jezdce, do 
poslední rozjížďky nebylo zřejmé, kdo získá metu 
nejvyšší. Mezi jezdci na předních místech byly 
minimální bodové rozdíly. Až závěrečná rozjížďka 
měla rozhodnout o vítězi. Nejrychlejší čas zajel 
Zdeněk Ošťádal a součet bodů ho poslal na stupínek 
nejvyšší. Adam Doležal bojoval do poslední chvíle, 
bodový zisk ho zařadil na velmi pěkné čtvrté místo. 
S neúspěchem se musel srovnat Roman Vacek (Ro-
tax Max). V jedné z rozjížděk se dostal do kolize 
a musel závod předčasně ukončit. Celkově se umístil 
na čtrnáctém místě. Láďa Jokeš (EASY 125) byl 
spokojený s pátým místem. Robert Doležal bojoval 
v poli soupeřů v kategorii Honda. Síly mu stačily na 
dvanáctou příčku. Nejsledovanější a nejrychlejší 
závod FC junior byl opět plný zvratů. Jen pro zají-
mavost, jeden okruh (1.140 metrů) ve Vysokém 
Mýtě závodníci této kategorie objedou za pouhých 
42 vteřin, průměrná rychlost činí 98 km/hod., na 
rovince dosahují rychlost přibližně 140 km/hod. Náš 
zástupce, Libor Blaha, se znovu potýkal s problémy. 
Po srážce se soupeřem praskla na motokáře zadní 
osa a musel do depa. Tým mechaniků se dal ihned 
do práce, do poslední rozjížďky byl závodní stroj 
opět v pořádku. Na startovní rošt se musel Libor 
zařadit až na poslední 31. místo. V tvrdém souboji 
předjel 14 soupeřů a po sečtení bodů ze všech rozjíž-
děk se dostal na deváté místo. 

Váš Hobby Cup

Hobby Cup v plném proudu

Němčináři ve Vídni

Úspěch třebovského RC auto závodníka
na mistrovství Evropy

Moravská Třebová má
další sportovní naději 
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Závěrem školního roku se účastníci kurzů ně-
meckého jazyka při Společnosti česko-německého 
porozumění rozhodli, že zúročí své celoroční úsilí 
a odmění se výletem do rakouské metropole. Ze 
začátku byl trochu problém určit ten správný termín, 
ale nakonec byl domluven víkend 13. a 14. 6.

V sobotu po sedmé hodině ranní vyráží dvě auta 
s jedenácti „žáky“ a dvěma učitelkami němčiny směr 
Österreich. Po bezproblémové cestě (navigace má 
něco do sebe) jsme kousek od centra Vídně, kde 
máme díky rakouským přátelům paní učitelek 
zajištěno bezplatné ubytování a jak zjišťujeme také 
stravování. Po vydatném obědě to chvíli vypadá, že 
tak leda zalehneme, ale jsme odolní jedinci, takže pár 
kosmetických úprav a vyrážíme do ulic, konkrétně na 
slavnou Mariahilferstrasse. Následuje návštěva 
Naschmarktu. Jde o tržiště, kde si gurmáni přijdou na 
své, koupíte zde speciality všech možných zemí 
světa. Pak už spěcháme do historického centra, kde 
se máme setkat s naší rakouskou průvodkyní. 
Obdivujeme novogotickou radnici, budovu parla-
mentu, císařské zahrady a především císařský palác. 
Průvodkyně nás zavede až ke Stephansdomu. Po 
prohlídce kostela se vracíme do zahrad, hroutíme se 
na kavárenské židličky a testujeme rakouské pivo 
a kávu. Ale už honem zpět do našeho „sklepa“, kde 
nás čekají domácí s večeří. Po večeři, která předčila 

naše očekávání (řízek velikosti menšího talíře 
a zvláštní bramborový salát ochucený cibulí a sladko-
kyselou zálivkou), vytahujeme tekuté zásoby z do-
mova a nastává volná zábava, kterou paní učitelky 
rázně přeruší až ve dvě ráno, kdy je nařízen konec 
veselí a spát, zítra nás čeká náročný den. Druhý den 
po snídani balíme všechny věci, loučíme se s milou 
hostitelkou a po snídani vyrážíme užívat další krásy 
Vídně. Jako první jsou na pořadu dne zámecké parky 
Schönbrunn. Celý okruh je zde možné absolvovat 
vláčkem a vystupovat z něj, kde se člověku zlíbí. 
My vystupujeme na překrásném místě zvaném 
Gloriete. Je to místo s nádhernou vyhlídkou, jezírkem 
a pavilonem s kavárnou, kde si někteří z nás dávají 
poslední vídeňskou kávu. Pak už nás čeká jen jedno 
místo. Chceme navštívit dům slavného architekta 
českého původu Hundertwassera. Stavby tohoto 
pána, ať už se vám líbí nebo ne, jsou rozhodně 
neobvyklé a zajímavé a stojí za shlédnutí. Tím 
končí naše prohlídka, poslední suvenýry, nasedat, 
ještě pohled na Vídeňské kolo v Pratru a nabíráme 
kurz Brno.
Výlet se vydařil. Děkujeme  řidičům Milanovi a Ka-
rinm. Zvláštní dík patří oběma učitelkám Báře 
Vackové a Jiřině Cvrkalové. V září na kurzu 
nashledanou.                                    Jolana Sejbalová 

Jihočeský Písek ožil motokárami
V polovině července praskalo depo ve švech vyrovnané jízdy bez kolizí, celkově dojel na velmi 
v jihočeském Písku, kam se sjeli motokároví nadšen- dobrém třetím místě. Roman Vacek (Rotax Max) se 
ci k dalšímu nelítostnému mači. Technicky náročnou potýkal opět se smůlou. Kvůli zranění ramene musel 
trať, která dokonale prověří síly jezdce i stav moto- závod předčasně opustit a tím skončil v pořadí 
ru, absolvovalo 180 jezdců. Předpověď deštivého jedenáctý. Na šestnáctém místě se umístil Robert 
počasí se naštěstí nevyplnila, a tak závodníci zajeli Doležal (Hondy). Vyvážené rychlé jízdy předvedl 
všechny rozjížďky na suchých pneumatikách. Ve Libor Blaha (FC Junior). Zaslouženě si z Písku 
zkratce si přiblížíme úspěchy či neúspěchy našich odvážel stříbrný věnec.
borců. Po krátké pauze vyjel ze startovního roštu Byl to další příjemně prožitý víkend za řevu motorů 
i Ondra Khyr (Bambini). Dobře zvládnul těžkou trať mezi soupeři na dráze a kamarády mimo ni. Začát-
a zařadil se na šesté místo. Zdeněk Ošťádal skončil kem srpna se Hobby Cup přesune opět za hranice 
těsně pod stupínky vítězů, Adam Doležal (oba Ka- k našim jižním sousedům.
det) se umístil o stupínek níže. Láďa Jokeš zajel Váš Hobby Cup

Když mu bylo sedm let začal jezdit motocross. 
V devíti letech už byl vybrán do vrcholového 
střediska Jinín. Takové byly začátky šestnáctile-
tého Lukáše Komprdy.
Dnes má za sebou mnoho úspěchů a v současné 
době jezdí kategorii MX2 PROFI (muži). V mi-
nulém roce se stal vicemistrem Pardubického 
kraje a zúčastnil se i halového Mistrovství ČR 
v supercrossu, kde se mu podařilo v Čez Aréně 
Ostrava vybojovat 3. místo. Tento rok jel čtyři 
závody Internazionali D Italia MX2 Under18. 
Nejlépe se mu dařilo v posledním závodě, který 
se jel v Gazzane di Preseglie. Lukáš se umístil 
na 15. bodovaném místě a zajel nejlépe 
z českých jezdců. Těchto závodů se pravidelně 
zúčastňuje zhruba sto nejlepších motorkářů 
Evropy. Za sebou má závody Mezinárodního 
Mistrovství ČR MX2 a dva odjeté závody na 
Mezinárodním Mistrovství ČR MX2 Junior, kde 
je prozatím na celkovém šestém místě, před 
sebou vybrané závody Mezinárodního Mistrov-
ství Evropy MX2 a několik závodů Mezinárod-
ního Mistrovství ČR Supercrossu.

Nezbývá než popřát pevnou nohu na plynu 
a hodně štěstí.

-red-

Ve dnech 3. až 5. 7. 2009 se konal další závod 
seriálu GP EFRA LARGE SCALE BUGGY v ra-
kouském městečku Ferhing. Z České republiky se 
účastnilo 13 závodníků pod vedením manažera 
České reprezentace, jejich mechaniků a některých 
rodinných příslušníků. Česká výprava dorazila na 
trať v pátek 3. 7. a hned se pustila do tréninku. Trať 
byla technická s velice záludnými skoky a prvky, 
které na českých drahách nejsou k vidění, navíc 
s velkou prašností. Takže značně trpěla technika 
a byla špatná viditelnost, která je důležitá hlavně při 
skákání. Z těchto ztížených podmínek těžil pře-
devším místní mladý neznámý závodník, který znal 
tuto dráhu zjevně „nazpaměť“, vyhrál měřený 
trénink a tím vytřel evropské elitě zrak. To byla pro 
Pavla Schillera výzva a měl sobotní rozjížďky, aby 
pořádně naladil auto. Nakonec se mu to podařilo. 
V neděli ve 14.00 hodin nastupoval z prvního místa 
na finálovou jízdu, což v tak nabitém startovním poli 
ještě není zárukou výhry. Ale tady v Rakousku se 
Pavlovi podařila konečně prolomit smůla, která ho 
provází v poslední době v MČR i mistrovství 

Evropy, a konečně se mu podařilo vyhrát. Do finále 
se probojovali ještě dva čeští závodníci. Česká 
výprava byla tedy opět velice úspěšná, zatím 
neúspěšnější v seriálu těchto závodů.

Fotogalerie na: http://rc-schanny-sport.7x.cz/
RC klub

•  PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom se touto cestou rozloučili se všemi 
přáteli a známými spoluobčany a popřáli jim 
dobré zdraví a hodně štěstí do dalších let.
26. 6. 2009 jsme se z Moravské Třebové 
odstěhovali do Karlových Varů, abychom zbytek 
života prožili se svými dětmi, vnoučaty a pra-
vnoučaty. Díky za Vaše přátelství a přízeň. 

Manželé Zdeněk a Anička Kostkovi

(Paní Anna Kostková, třebovská rodačka, byla 
dlouholetou úspěšnou trenérkou místních 
gymnastek. Pan Zdeněk Kostka vynikajícím 
třebovským hokejistou a trenérem). 
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Volejbalistky na vzestupu Největší český turnaj
hostilo naše město

Fotbalové
prázdniny 2009

Jedenáctý ročník Qanto Cupu prestižního 
turnaje v malé kopané se konal ve spolupráci 
s Pardubickým krajem, ČMFS, SKP Slovan 
a městem Moravská Třebová ve dnech 27. - 28. 
června 2009 přímo v Moravské Třebové. 
Jednalo se o velmi prestižní záležitost regionu, 
mající obrovský celospolečenský i sportovní 
význam. Konal se pod záštitou předsedy ČOV 
M. Jiráska a hejtmana Pardubického kraje 
Radko Martínka. Mezi prvních 16 celků byl ve 
finančních prémiích a věcných odměnách 
rozdělen cenový fond turnaje v celkové výši 100 
tisíc korun.
Atmosféra férových sportovních soubojů byla 
po oba dny obdivuhodná. Všude rezonovalo 
přátelství a lidské souznění. Ceny předávali 
exministr T. Julínek, poslanci W. Bartoš, 
R. Martínek, městská elita a spousta dalších 
V.I.P. osobností. Turnaje se zúčastnilo v průběhu 
dvou dní 159 celků a 10 ženských týmů v rámci 
Women Cupu (zhruba z 90 měst tří zemi: ČR, 
Slovensko, Belgie). Ústředním logem fotbalo-
vého turnaje bylo logo Festival fotbalového 
srdce. A vskutku při zhlédnutí zápasů, zejména 
těch závěrečných, srdce každého návštěvníka 
zaplesalo. Organizátoři fotbalového turnaje se 
rozhodli pomoci lidem zasaženým povodněmi. 
Tomu byla zasvěcena vyhlášená dobrovolná 
sbírka. Její výtěžek obdrželi nejpotřebnější lidé 
na Novojičínsku. Dvoudenní akci doprovázela 
spousta lákadel pro děti a mládež, jakými byly 
soutěže a vodní fotbálek. Při večerní kulturní 
akci se představil WB band z Hodonína, Kabát 
revival, aby úspěšnou nabitou sobotu zakončila 
závěrečná diskotéka. Na třech hřištích areálu 
SKP Slovan bylo vytvořeno celkem 12 hracích 
ploch, další byly připraveny v Mladějově a Tře-
bařově (pro boje v základních skupinách). 
Rozpis nikterak neutrpěl, vše šlo podle plánu. 
Pro hrací plochy v Moravské Třebové to byla 
nesmírná zátěž. Nicméně nepršelo nijak 
podstatně a dramaticky, takže trávník obrovskou 
zátěž vydržel. Bylo jen nutné jej „vysát“, 
v současnosti probíhá jeho úprava pro novou 
sezonu. 
Celkové pořadí:
1. Jiřina - Prostějov - obhájil loňské prvenství
2. Juve - Otrokovice
3. Uragán - Ilava (Sk)
4. Gami Sport - Třinec

Woman Cup (ženský fotbal)
Uskutečnil se podruhé, tentokráte za účasti 10 
celků, v nichž hrály prim prvoligové fotbalistky. 

Nejlépe se jevila Mladá Boleslav („holky 
z Bolky“), které nakonec nešťastnou náhodou 
skončily s bramborovou medailí. „A co na tom, 
že jsme čtvrté, fotbal umíme!,“ pěla děvčata při 
dekorování. Podlehly Květinkám z Pardubic, 
zatímco finále bylo nesmiřitelným bojem mezi 
Hradcem Králové a Chemcomex Praha. Pouze 
tento však měl ve svém středu Petru Divišovou 
(aktivní hráčku Slávia Praha a čs. reprezentant-
ku), která ani nestřídala a dirigovala svůj tým 
k přesvědčivému vítězství 2 : 0. Sama nakonec 
byla vyhodnocena jako nejlepší hráčka turnaje.

Jak zaměstnat děti o prázdninách... Jde to 
všelijak. Mohou ležet na koupališti, hrát hry 
v centru Labyrint nebo zábavnou formou se 
seznámit se spoustou existujících sportů a 
nezapomenout přitom ani na oblíbený fotbal. 
Kombinaci sportování a zábavy s cílem 
aktivizovat nápady směrem k adeptům fotbalu 
jako svou filozofii zvolili před lety v SKP 
Slovan. Ve stejné úrovni se uskutečnily i letošní 
Fotbalové prázdniny, které už po deváté 
uspořádal SKP Slovan. Aktivně se jich zúčast-
nilo 40 dětí (ve věku 8 - 14 let). 
Program pro účastníky byl doslova nabitý po 
celý týden. Nechyběl aktivní fotbálek, stejně 
jako ukázky dalších míčových her (košíková, 
vybíjená, nohejbal, korfbal, softbal) či tenis, 
stolní tenis, atletika. Pozornosti se u chlapců 
dočkala i horolezecká stěna v DDM, následně je 
nadchla ke zvídavým otázkám při besedě s ho-
rolezcem Romanem Langrem. Zaujaly ukázky 
modelů aut, atraktivní motokáry, v nichž se 
mohli mladí fotbalisté dokonce projet.
Nechyběla ani pěší túra spojená s výstupem na 
Pastýřku (nová rozhledna), cyklovýlet, vlakové 
dobrodružství do Boskovic, spojené s návštěvou 
tamního Westernového městečka. Veškerá 
aktivita spokojených dětí byla průběžně dopl-
něna pobytem na koupališti (Boskovice a MT 
aquapark). Domů si po týdnu každý účastník 
kromě pamětního listu a podnětných zážitků 
donesl i sladkou únavu...

Volejbal má v Moravské Třebové dlouholetou tradici 
a zájem mládeže stále dokazuje, že tato hra je 
opravdu baví. Populární míčový sport reprezentuje 
už desítku let pouze jeho ženská varianta. Hana 
Vávrová s ostatními volejbalistkami tehdy začaly se 
systematickým budováním úspěšných ženských 
složek. Volejbalistky se tak právem a pravidelně 
promítají do anket o nejlepší sportovce. Tento sport 
získal ve městě pevnou pozici znásobenou vybu-
dováním nových kurtů a zázemí u aquaparku. V roč-
níku 2008 - 2009 bylo zapojeno v krajských 
soutěžích mládeže šest družstev: družstvo starších 
žákyň, mladších žákyň, dvě družstva přípravky a dvě 
družstva přehazované. Výsledky v mládežnických 
kategoriích jsou velmi dobré a svědčí o tom, že se 
tomuto sportu ve městě daří. Velký podíl na 
výsledcích má kromě tradičních trenérek také 
příchod dvou nových trenérů - Marie Adamové 
a Richarda Adama. S výchovou adeptek pomáhají 
rovněž Kateřina Vávrová a Drahomír Resler.

Starší žákyně (krajský přebor)
Mezi devíti celky skončily na  druhém místě (těsně 
za vítězným Lanškrounem) s 45 body. Družstvo 
hrálo ve složení: Maděrová Karolína, Richtrmocová 
Barbora, Navrátilová Mirka, Přikrylová Markéta, 
Černá Dana, Beránková Kristýna, Kloudová Petra, 
Piňosová Magdaléna, Adamová Veronika. Konečné 
druhé místo v krajském přeboru vyneslo děvčatům 
účast na Přeboru ČR starších žákyň v Novém Jičíně. 
V prvním kole se zúčastnilo 32 družstev z republiky, 
do druhého kola jich postupovalo 16. Hrálo se ve 
čtyřech kvalifikačních skupinách a třebovská 
děvčata kvalitním výkonem uhrála páté místo ve 
skupině, bohužel první nepostupové. Za jejich výkon 
jim patří poděkování, jak za reprezentaci Moravské 
Třebové (nejmenší město účastnící se přeboru ČR), 
tak za jejich vzorný přístup k tréninku po celou 
sezónu.

Mladší žákyně (krajský přebor)
Družstvo skončilo rovněž na skvělém druhém místě 
(před Lanškrounem) s 59 body, když nestačilo na 
suverénní Poličku. Na výborném výsledku družstva 
se podílely tyto hráčky: Piňosová Magdaléna, 
Hájková Andrea, Adamová Veronika, Školařová 
Marta, Gerišerová Adéla, Mašková Daniela, Pod-
horná Hana, Hájková Tereza, Hrbatová Markéta, 
Greplová Nikola.

Přípravka (krajský přebor)
Mezi šestnáctkou účastníků bojovala hned dvě 
moravskotřebovská družstva, která v celkovém 
účtování obsadila místa uprostřed tabulky. Šesté 
místo TJ Slovan Moravská Třebová A s 120 body, 
7. místo TJ Slovan Moravská Třebová B se 110 
body. Na výborném výsledku družstev se podílely 
tyto hráčky: Adamová Veronika, Školařová Marta, 
Gerišerová Adéla, Mašková Daniela, Podhorná 
Hana, Hájková Tereza, Hrbatová Markéta, Greplová 
Nikola, Říkovská Martina, Cvrkalová Anna, 
Sedláčková Klára, Linhartová Adéla.

Přehazovaná (krajský přebor)
V této soutěži (11 účastníků) skončily dvě 
moravskotřebovská družstva v popředí konečné 
tabulky. Čtvrté místo Moravská Třebová B s 39 

body a 5. místo Moravská Třebová A s 37 body. Na 
dobrém výsledku družstev se podílely tyto hráčky: 
Křečková Aneta, Kodešová Michaela, Fikrová 
Adéla, Fikrová Viktorie, Kliglová Dominika, 
Hájková Markéta, Sedláčková Klára, Hrbatová 
Markéta, Cvrkalová Anna, Greplová Nikola, 
Řikovská Martina.

Hana Vávrová nám do redakčního bloku po-
skytla odpovědi na zajímavé otázky. Čím se lišila 
uplynulá sezona od těch předešlých?
Především tím, že jsme se dostaly na přebor ČR. 
Bylo to vůbec poprvé, je to historický úspěch. Jinak 
účast v soutěžích měla standardní průběh I úro-
veň. Projevuje se dlouhodobě systematická práce 
s děvčaty. Zúčastnila se i několika kvalitně 
obsazených turnajů v Olomouckém, Hradeckém 
a Pardubickém kraji na nichž většinou vybojovala 
přední příčky (H. Králové - 2. a 4. místo, Lanškroun 
-5. místo, Rtyně - 2. místo; Daniela Mašková 
vyhlášena nejlepší smečařkou; Prostějov -5. místo.).

Jaké plány máte pro nadcházející sezonu?
Zejména uspět v kategorii kadetek v KP. Mezi sedmi 
účastníky je favoritem Polička, rády bychom coby 
nováček atakovaly 2. místo. Ve spolupráci s tímto 
družstvem chceme vyzkoušet i Čs. Pohár a do-
sáhnout přijatelného úspěchu. V kategorii mladších 
žákyň se smělé cíle šplhají až k vítězství v KP; 
soudím, že na to herně naše hráčky mají. Svůj nízký 
výškový průměr nahrazují skvělou technikou...

Které hráčky splňují nyní podmínku „nejvyšší 
kvality“?
Nejlépe je na tom patrně Karolína Maděrová (vloni 
nominovaná v anketě sportovec roku), která má 
zkušenosti z výběru Pardubického kraje. Dobrou 
výkonnost prokazuje Bára Richtrmocová, Dana 
Černá, Daniela Mašková či Markéta Přikrylová.

Jaká bude specifická příprava na novou sezonu?
Tradiční, tj. prázdninové soustředění na Horním 
Bradle. Děvčata si již zvykla a těší se. Čtyřicet pět 
děvčat s pěticí trenérek odjíždí 22. srpna.
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Cykloman 2009 – ORI Cup
ORI Cup pro sebe rozhodl ve finiši sám pořadatel 
závodu. Ideální počasí nabídlo kvalitní peloton. 
Konkurence byla dost nažhavená, nicméně opět 
nestačila na Orálka. B. Schneiderová poprvé našla 
přemožitelku. Skvělý počin místostarosty Václava 
Mačáta. Trasa perfektní, konkurence odhodlaná.
Trasa jednorázového závodu už potřetí zamířila do 
náročného terénu v Petrušovské destinaci. Pořadatelé 
D. Orálek a M. Pavlík připravili stejnou trať jako 
v loňském roce. (Petrušov - sjezd do Třebařova - 
rovina do Hoštejna - 6 km výstup na Hynčinu a dále na 
Jahodnici, sjezd do Svojanova - přes Borušov a Staré 
Město do prostoru cíle. A takto třikrát = 132 km, 
celkové převýšení 680 m). Právě náročné výstupy 
měly podle organizátorů čtvrtého podniku celoroční-
ho seriálu Cykloman 2009 přijatelně rozředit kvalitní 
peloton, aby se netísnilo celé startovní pole při 
dojezdu v cíli. Na start se postavilo 69 cyklistů, kteří 
podle věkových kategorií a vlastních sil zvolili různý 
počet kol (kilometrů). Plný objem (132 km) 
absolvovalo 23 jezdců, další třicítka ukončila po 88 
km, ostatním stačilo symbolické jedno kolo jako 
příjemný test svých sil a vyplnění volného času.

Průběh závodu
Zpočátku (20 km) jel celý peloton pohromadě, zcela 
poklidně. Teprve ve stoupání na Hynčinu se oddělila 
dvacítka nejlepších, která se v dalším výjezdu 
(Svojanov) rozmělnila na dvě části. V té první 
nechyběl nikdo z favoritů – z domácích oba pořadatelé 
(Orálek, Pavlík), Kadidlo, svitavský Kuda, tatenický 
Dvořák, a „hosté“ Šváb, Faltus, Tesař a neúnavný 
Drábek. Marně je stíhala další silná trojka Třasák 
(Holice), s dřívějšími domácími cyklomany (Doležel, 
Pocsai).
Rozhodující byl nástup na třetí Hynčinu. Tempo se 
výrazně zrychlilo, vystupňovalo ve svojanovském 
kopci. Zůstala pětice nejzdatnějších závodníků, kteří 
si to rozdali v závěrečném spurtu mezi sebou. „Ve 
finiši jsem nasadil pozdě, proto mě Orálek dokázal 
přespurtovat. Má dokonalou fyzičku“, podotknul 
poražený Zdeněk Drábek, který po celý závod patřil 
k nejaktivnějším jezdcům. „Byl jednoznačně 
tahounem, kopce jezdil zcela unikátně, jako by ani 
nebyly. Fakt umí! Já využil větší znalosti dojezdu.“ 
složil kompliment svému soupeři v cíli vítězný Dušan 
Orálek.

Spokojenost zárukou pokračující tradice
Vítěz komentoval úspěšný sportovní podnik slovy: 
„Jsem spokojený hlavně proto, že konkurence byla 
letos zase o poznání výš. To je zřetelné z výsledkové 
listiny, v níž další Třebováci figurují až v druhé 
desítce. Není možné, abychom si plácali po zádech jen 
sami mezi sebou...“.

Závod byl letos velmi rychlý, s převažujícím větrem 
v zádech ukrojili nejlepší deset minut z loňského 
času. Mnozí cyklisté zažili defekty, to už patří k po-
dobnému klání. Závod měl podle mínění účastníků 
vysoký organizační standard, sportovní úroveň s od-
voláním na pozici „hobíků“ vynikající – téměř 
třetina jezdců docílila průměrné rychlosti přes 
30 km/hod. Mezi ženami, tradiční vítězka Bedřiška 
Schneiderová našla tentokráte přemožitelku, hrdinou 
byl i třebovský místostarosta Václav Mačát, který 
svou druhou účast v závodech Cykloman dokázal 
proměnit ve své druhé vítězství. Na své si přišli také 
ti nejmenší – na předškoláky čekala dřina v podobě 
300 metrů z kopce a stejná cesta vzhůru, starší 
absolvovali až 8 km trať.

Z výsledků

4. Šváb Miroslav (M1) Ráječko 3:47:24
5. Tesař Oldřich (M1) Olomouc 3:47:25
6. Kuda Pavel (M2) Svitavy 3:50:26
7. Dvořák Dušan (M1) Tatenice 3:52:56
8. Faltus Tomáš (M1) Ráječko 3:52:56
9. Kadidlo Jiří (M1) M.Třebová 3:55:07
10.Třasák Lukáš (M1) Holice 4:03:01
11.DoleželJosef (M2) M.Třebová 4:03:31
12. Pocsai Sandor (M1) Čerti Kunčina 4:03:33

Dle kategorií
M1 (do 40 let)

2. Drábek Zdeněk Kuřim 3:47:22
3. Kocourek František Olomouc 3:47:23
M2 (nad 40 let)

2. Doležel Josef M.Třebová 4:03:31
3.Pavlík Miroslav M.Třebová 4:10:54
M3 (nad 50 let)

2.Hanák Jaroslav M.Třebová 4:25:27
3.Durák Lubomír M.Třebová 4:25:28
M4 (nad 60 let)

2. Kubín Jan M.Třebová 1:32:55
3. Ondra Josef M.Třebová 1:52:15
Ženy 1 (do 40 let)

2. Truhlářová Kateřina M.Třebová 1:45:46
3. Švancarová Marie Svitavy 1:47:22
Ženy 2 (nad 40 let)

2.Suchánková Lenka Svitavy 1:45:38
3.Vojtková Marie M.Třebová 1:49:26

1. Orálek Dušan (M1) M.Třebová 3:47:21
2. Drábek Zdeněk (M1) Kuřim 3:47:22
3. Kocourek František (M1)Olomouc 3:47:23

1. Orálek Dušan M.Třebová 3:47:21

1. Kuda Pavel Svitavy 3:50:26

1.Petraš Stanislav Osík 4:25:25

1. Mačát Václav M.Třebová 1:32:54

1. Vondráčková Jana Čerti Kunčina 1:25:40

1.Schneiderová Bedřiška Čerti Kunčina 1:27:51

Prestižní městská akce jako součást celoročního 
seriálu Cykloman se konal už popáté, za podpory 
hejtmana Pardubického kraje a starosty města 
Moravská Třebová. Všeobecně se předpokládala 
rekordní účast, neboť se koná nejen jako součást 
celoročního seriálu Cykloman 2009, ale rovněž jako 
neoficiální mistrovství RWE a Transagas (generál-
ních sponzorů). Na startu se sešla bezmála obligátní 
dvoustovka bikerů (169) cyklistů, každý s jinými 
ambicemi. Někteří jeli na vítězství, další vstřebávali 
kilometry jako rekreační vyjížďku. V každém 
případě bylo v regionu pět hodin velmi rušno.
Počasí pustilo celý peloton bez problémů do terénu, 
daň si vybralo v podobě trvalého deště až po 
skončení závodu. Vůbec celý předcházející týden 
bylo na trasách velmi rušno. Desítky cyklistů se 
průběžně vžívaly do novinek, které dle pořadatele 
MTCM měly přispět k větší náročnosti a zajímavosti 
podniku, což se nakonec potvrdilo. Převýšení 
jednotlivých tras dosáhlo 964 m (krátká 50 km), 
resp. 1723 m (delší 80 km trať).
Průběh závodů byl jednoznačný. Při absenci Orálka 
(jiné závody) se po startu obou závodů při výstupu 
na Dubinu oddělili nejsilnější jedinci (5 - 6 osob), 
kteří zvyšovali tempo a odstup od ostatních. Bylo 
jen otázkou, komu z nich se povede v jednotlivých 
trasách závěrečný finiš. V něm rozhodovaly ve 
spurtu opět pověstné sekundy. Z domácích cyklo-

CYKLISTIKA

FOTBAL

Na účastníky celoročního seriálu Cykloman čekají 
opět dva podniky, tentokrát specifické, kdy kolo 
bude kombinováno s plaváním a s během.
PAPERMAN (triatlonový sprint na tratích 200 m 
plavání, 20 km na kole a 3 km běh) – 11. ročník 
závodu o přeborníka města v triatlonovém sprintu; 
6. závod Cyklomanu. Datum a místo akce: 1. 8. 
2009; aquapark v Moravské Třebové. Pořadatel: 
Petr Štěpař, tel. 603 512 714. Orientační časový 
plán dne: 12.00 – 13.00 - prezentace - platí i pro 
dětský triatlon (děti jen do 12.30), 13.00 - start 
dětského triatlonu, 13.00 – 14.00 - ukládání kol 
do depa, 14.45 – rozprava, 15.00 - start hlavního 
závodu, cca 18.00 - vyhlášení vítězů a losování 
tomboly. Kategorie: obvyklé (7) pro celoroční 
seriál - M 1, M 2, M3, M 4, Z 1, Z 2, J. Dětský 
triatlon bude mít v jednotlivých kategoriích 
modifikované tratě.
POWERMAN – Kunčinský duatlon - závod 
skládající se z terénního běhu na 3 km a cross-
country závodu na horských kolech na 20 km. 
Datum a místo akce: 15. 8. 2009, fotbalové hřiště 
Kunčina (u vlakového nádraží). Prezentace: 11:00 
- 13:00 v místě startu. Pořadatelé: Leoš Honzírek, 
tel. 737 751 053, Roman Richter, tel. 603 893 481. 
Kategorie: obvyklé pro celoroční seriál. Start: ve 
13.30 hodin. Pořadí disciplín: běh - kolo – běh. 
Finálové kolečko kolem 3 rohových praporků na 
hřišti. (běh – 2,7 km, horské kolo - 22 km, běh – 
300 metrů kolem fotbalového hřiště, cíl pod 
tribunou. Časový program: 11.00 - 13.00  - 
prezentace, 13.05 - 13.15 - ukládání kol do depa, 
13.15 - 13.25 - rozprava, 13.30 – start, 14.29 - 
předpokládaný 1. závodník v cíli, 16.30 - vyhlášení 
výsledků.

Začíná fotbalový ročník 2009/2010
15. 8. - 10:15 C muži - Trstěnice
16. 8. - 17:00 A muži - AS Pardubice
22. 8. - 10:15 B muži - Dlouhá Loučka
            14:45 Dorost st., ml. - Ústí n/Orl.
23. 8. - 17:00 Linhartice - C muži
26. 8. - 14:45 Dorost st., ml. - AFK Chrudim B
27. 8. - 17:00 N muži - Mladějov
29. 8. - 10:15 C muži - Opatovec
30. 8. - 13:00 Žáci st., ml. - Svitavy B
            17:00 A muži - Choceň
  2. 9. - 17:00 A muži - Vysoké Mýto
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maňáckých jezdců se dařilo Doleželovi a Schneide-
rové (resp. Vondráčkové a Petrašovi), kteří vyhráli 
své kategorie, byť dojeli v druhé vlně.
„Jelo se mi hodně dobře, k pohodě přispěla spolu-
práce s. M. Rotterem i J. Kadidlem. Jsem spokojen,“ 

komentoval nejlepší domácí jezdec J. Doležel. V po-
dobném duchu se vyjádřily obě úspěšné ženy-
čertice. „Myslím, že akce proběhla na úrovni 
sportovní i společenské, za což patří poděkování 
účastníkům i desítkám dobrovolných spolupracovní-
ků,“ doplnil organizátor Pavel Brettschneider. 
Výsledky závodu na http://www.bredy.cz/maraton/.
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