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Město musí díky dopadům finanční krize
upravit rozpočet na rok 2009
Dopady hospodářské krize se promítají i do
rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtových příjmů rozpočtu
města jsou příjmy z daní, u kterých je
avizován možný pokles až o 20 % oproti roku
2008. Rozpočet města částečně s dopady krize
počítal již při schvalování v březnu 2009,
přesto je předpokládaný propad daňových
výnosů vyšší o cca 7,5 mil. Kč. „Bylo dobré,
že jsme na finanční celosvětovou krizi poprvé
zareagovali již při projednávání a schvalování
rozpočtu města na rok 2009. O to je následné
další snížení plánovaných daňových příjmů
méně bolestivé,“ řekl starosta města Josef
Ošťádal.
S dopady krize se bude muset městský
rozpočet s největší pravděpodobností potýkat

a rozpočtů příspěvkových organizací města
(školská, kulturní a sociální zařízení) jsme
ušetřili 2 mil. korun. Organizace města budou
muset omezit některé plánované aktivity,
v oblasti kultury se škrty dotkly i Městských
slavností. Došlo také ke krácení každoročně
poskytovaného příspěvku TJ Slovan na činnost. Dále byl upraven rozpočet činností
vykonávaných Technickými službami s.r.o.
zejména v položkách údržba komunikací
(snížení výdajů o téměř 2,5 mil. korun),
opravy a údržba veřejného osvětlení a sběr
a svoz komunálního odpadu.
„I přes uvedené škrty v rozpočtu budou
celkové výdaje na opravy a údržbu majetku
města i na rozvojové investice v letošním roce
poměrně masivní. Téměř jeden a půl miliónu

i v roce 2010. Je nezbytné vyrovnat výpadek
příjmů, z tohoto důvodu město, v rámci
rozboru hospodaření k 30. 4. 2009, přistoupilo k úpravám rozpočtových výdajů. „Snížení
běžných výdajů města je jediným rozumným
řešením, které jistě naši spoluobčané
pochopí. V minulých letech jsme na takové
šetření nebyli zvyklí. I když nikoho z nás
vzniklá situace nijak netěší, je poučné
zjištění, že rozpočet města dýchá s rozpočtem
státu a výkonností naší ekonomiky,“ dodal
Ošťádal.
Omezením vlastního provozního rozpočtu

korun bude vynaloženo na modernizaci
vnitřního vybavení škol. Připravují se inženýrské sítě pro novou bytovou výstavbu v lokalitách Jevíčská, Strážnického a Udánský
kopec. Projekčně se připravují další lokality
pro bydlení Třešňová alej a Jihozápad.
Budeme pokračovat v opravách městské
památkové rezervace včetně další etapy
rekonstrukce dvorů zadních traktů. Největší
investice samozřejmě půjdou do rozvojových
projektů města, na které jsme dostali dotaci
z evropských fondů,“ sdělil místostarosta
města Václav Mačát.

U některých plánovaných akcí město ušetřilo
při realizaci, jiné slíbené akce bohužel nebude
možné uskutečnit (rekonstrukce povrchu
komunikace ulice Svitavská, rozšíření veře-

jného osvětlení v Sušicích, pořízení mostní
váhy pro sběrový dvůr,…). Nerealizované
záměry budou mít přednost při zařazení do
rozpočtu v následujících letech. Předpokládáme další možné úspory v investiční části
rozpočtu města s ohledem na probíhající
výběrová řízení, která přinášejí nemalou
úsporu peněz. Město musí být připraveno
spolufinancovat také plánované projekty,
u kterých jsme žádali popř. budeme žádat
o dotaci z Evropské unie (Infrastruktura pro
sport a volný čas – 1. etapa, Hřebečské důlní
stezky, rozšíření kanalizace Boršov, Sušice,
Udánky a modernizace ČOV,…).
Rozpočtové škrty jsou nepříjemné, ale
nezbytné. S ohledem na zpracovaný střednědobý rozpočtový výhled a ve vazbě na realizaci
strategických rozvojových záměrů není možné
vyčerpat rozpočtovou rezervu vzniklou z příjmů z probíhajícího prodeje bytů. Abychom
byli schopni čelit nepředpokládaným negativním dopadům do rozpočtu města i v následujících letech, nemůžeme rozpustit ušetřené
prostředky do běžných výdajů.
Mgr. Ing. Dana Buriánková,
vedoucí finančního odboru
Pavlína Horáčková,
tisková mluvčí města
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Z jednání zastupitelstva
města dne 8. 6. 2009
Zastupitelstvo města schválilo:
• Závěrečný účet města Moravské Třebové za rok
2008.
• Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 6/2009
rozpočtu města, kterou budou změněny závazné
ukazatele na rok 2009.
• Dodatek č. 1 směrnice zastupitelstva města
Moravská Třebová č. 3/2009, která stanovuje
pravidla pro poskytování dotací na opravy,
modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje
bydlení, podle předloženého návrhu.
• Předložené zadání územního plánu Moravská
Třebová vypracované v březnu 2009, upravené
v květnu a červnu 2009 pod č.j. MUMT –
3741/2009 – OVÚP2.
• Vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem
Skupinový vodovod Moravskotřebovska podle
§ 46 odst. 2b a § 49 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za
účelem správy, údržby, ekonomického provozu,
obnovy a rozvoje skupinového vodovodu ve
znění přiložené smlouvy o vytvoření svazku.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, podle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření
za hlavní (rozpočtové) hospodaření a za vedlejší
hospodářskou činnost města za rok 2008.
Zastupitelstvo města zmocňuje:
• Starostu města k vydání a podpisu úplného znění
směrnice č. 3/2009, která stanovuje pravidla
pro poskytování dotací na opravy, modernizace
a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení.
Zastupitelstvo města pověřuje:
• Starostu města RNDr. Josefa Ošťádala zastupováním města Moravská Třebová na valné
hromadě akcionářů LIKA Svitavy a. s. dne
23.6.2009.
Zastupitelstvo města deleguje:
• Místostarostu Ing. Václava Mačáta jako zástupce
města v dozorčí radě firmy VHOS a. s.
Zastupitelstvo města uděluje:
• Cenu města Moravská Třebová za rok 2008
PhDr. Janě Martínkové.
Zastupitelstvo města nepřijímá:
• Návrh komplementářů Komanditní společnosti
Nemocnice Moravská Třebová na vypořádání
obchodního podílu města a ukončení účasti ve
společnosti dle jejich písemného návrhu.
Zastupitelstvo města:
• Nepřijalo usnesení k tisku č. 7 (Společenské
a kongresové centrum).

Soutěž o nejkrásnější město
a obec Čech a Moravy 2009
Na regionálním informačním portálu
CZREGION – www.czregion.cz probíhá od
1. května do 30. listopadu soutěž o nejkrásnější
město a obec Čech a Moravy 2009.
Vážení spoluobčané, již jednou jste podpořili
naše město a hlasovali jste v soutěži o nejatraktivnější místo České republiky roku 2008.
Díky Vám se Moravská Třebová umístila
v první desítce nejhezčích míst z 396 přihlášených.
Prosíme Vás tedy znovu o Váš hlas, který
přispěje k další propagaci našeho krásného
města.
Pravidla soutěže:
1. Hlasovat pro město/obec je možné maximálně jedenkrát za hodinu.
(To znamená, že obec dostane od jednoho
hlasujícího maximálně 24 hlasů denně.)
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce
hlasů.
3. Soutěž probíhá od 1. května 2009 do
30. listopadu 2009 (do 24:00 hod).
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.
Aktuální pořadí: http://www.czregion.cz/nejkrasnejsi-mesto-obec
Vaše redakce
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Změny podmínek programu Zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí dne 2. 6. odsouhlasilo změny podmínek dotačního programu Zelená
úsporám. Tato úprava bude uvedena v platnost na
podzim tohoto roku.
- Hlavní změnou je fakt, že jednotlivá dílčí opatření
ke snížení spotřeby energie na vytápění budou
uznatelná pro přiznání dotace, i když byla provedena
již v minulosti.
- Dosud bylo možné žádat na dílčí zateplení podporu
pouze, pokud žadatel plánoval provést zároveň tři
dílčí opatření, anebo dvě a k tomu vyměnit hlavní
zdroj vytápění za obnovitelný. Ode dneška jako
jedno z těchto dílčích opatření bude uznatelné i to,
které bylo provedeno před 1. dubnem 2009. Musí
ovšem splňovat energetické parametry dané
programem Zelená úsporám.
- Program Zelená úsporám administruje Státní fond
životního prostředí. Žádosti o podporu přijímají

všechny jeho krajské pobočky a v nejbližších
týdnech se k nim připojí i pobočky bank, které
uspěly ve výběrovém řízení.
- Žádosti o dotace z programu Zelená úsporám je
možné již od pondělí 15. června podávat ve všech
pobočkách České spořitelny. Rolí České spořitelny
je přijímat a zpracovávat žádosti a následně
proplácet prostředky z dotace Státního fondu
životního prostředí (SFŽP), na účty žadatelů. Česká
spořitelna zajistila dostupnost programu v nejkratším
možném termínu a je první bankou, která začala
žádosti o dotace z programu Zelená úsporám
přijímat.
Formuláře žádostí jsou k dispozici v pobočkách
České spořitelny nebo ke stažení na www stránkách
b a n k y č i S F Ž P ( w w w. z e l e n a u s p o r a m . c z ,
www.csas.cz).

V Moravské Třebové se sbíral elektroodpad
V pondělí 25. 5. proběhla na náměstí T. G.
Masaryka akce „Zatočte s elektro-odpadem“.
Cílem bylo informovat širokou veřejnost
o zpětném odběru elektrospotřebičů, jejich
následné recyklaci
a s tím související
důležitosti ochrany
životního prostředí.
V rámci Ekoshow
měli občané možnost
spotřebiče bezplatně
odevzdat a na kole

štěstí si vytočit nějakou odměnu.
V Pardubickém kraji se zatím akce konala v jedenácti městech.
V Moravské Třebové bylo díky dobré propagaci shromážděno 1120 kg elektroodpadu,
přepočteno 0,100 kg na občana, což v průběžném
pořadí znamená 1. místo v rámci Pardubického
kraje.
Doufejme, že díky takovým akcím už nebudeme
vídat u lesa „malebná“ zákoutí s vyřazenými
ledničkami a sporáky.
Mgr. Jolana Sejbalová

Veřejná služba v Moravské Třebové odstartovala 15. června
Do systému pomoci v hmotné nouzi vstoupil nový
prvek. Od června je totiž možné, aby obce
organizovaly takzvanou veřejnou službu. Jejím
cílem je u osob, které jsou dlouhodobě ve stavu
hmotné nouze a pobírají déle než 6 měsíců příspěvek
na živobytí, udržet pracovní návyky a dovednosti.
Současně tato novinka může přispět k čistotě
v ulicích či pomoci v jiných oblastech.
Veřejná služba není pro osoby v hmotné nouzi
povinná, ale pomůže takové osobě zvýšit částku
sociální pomoci nad úroveň existenčního minima,
které činí 2020 korun a na které se tato osoba dostane,
když si nenajde práci. Využije-li možnosti institutu
veřejné služby a odpracuje-li v jeho rámci alespoň 30
hodin měsíčně, může být při splnění dalších
podmínek částka na živobytí navýšena o 553 korun.
Město Moravská Třebová o veřejnou službu projevilo
zájem a zřídilo na městském úřadě novou pracovní
pozici „Koordinátor veřejné služby“, kterým se stal
od 8. června Roman Němčík. Jeho pracovní náplní je
organizace veřejné služby. První zájemci o veřejně
prospěšné práce se mohou hlásit na jeho telefon
733 141 539.

Zájem o spolupráci s městem na zabezpečení veřejné
služby projevily všechny příspěvkové organizace
města (Kulturní a Sociální služby města, školy
a školky, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna a Technické služby města).
„Osoby, které projeví zájem o veřejnou službu, by
tak měly nastoupit například na úklidové práce na
veřejném prostranství ve městě, pomocné práce při
zajišťování venkovních kulturních akcí a veřejných
výstav, úklid komunikací před úřadem, údržbu zeleně
například na školních hřištích, úklid nemovitostí apod.,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Irena Škadrová.
Odbor sociálních služeb nyní eviduje zhruba 245
osob, které pobírají příspěvek na živobytí déle než
půl roku. Doba 6 kalendářních měsíců se počítá od
1. 1. 2009.
Kontakt na koordinátora veřejné služby:
Pan Roman Němčík, tel.: 733 141 539, kancelář má
v budově Technických služeb města, ul. Zahradnická 21.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Rakouská Energie ovládne dodávky vody v Moravské Třebové
V Česku bude mít už přes milion odběratelů.
Koncentrace na českém vodárenském trhu
pokračuje. Energie AG Bohemia, česká pobočka
rakouské Energie AG Oberösterreich Wasser,
kupuje moravskotřebovskou vodárenskou firmu
VHOS. Převzetí dominantního dodavatele vody
v okrese Svitavy znamená dalších sedmdesát pět
tisíc odběratelů pitné vody a odkanalizování
odpadů pro téměř čtyřicet tisíc lidí. Energie AG
Bohemia tak bude dodávat vodu 1 030 000 lidem
a 690 tisícům zpracovávat odpadní vodu. Firmu
VHOS vlastní několik fyzických osob. Největší
podíly drží Pavel Binka (34,71 procent), Vladimír
Langer (22,15 procent), Jan Šimon (18,24 procent)
a Petr Lukovics (11,91 procent). Každému z nich
připadne částka v řádu desítek milionů.

Energie AG Bohemia je třetím největším
dodavatelem vody v České republice. Větší jsou
pouze Ondeo ze skupiny GDF Suez a zejména
Veolia Voda. Tyto tři společnosti kontrolují dvě
třetinu trhu. Energie vlastní vodárenské firmy
1. JVS, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,
Vodovody a kanalizace Beroun, Vodárenskou
společnost Chrudim a kolínský Vodos. Profitní
skupina za poslední účetní období dosáhla obratu
ve výši kolem 2,2 miliard korun. Zaměstnává přes
1500 lidí. S firmou VHOS převezme dalších 190.
Na posledním jednání zastupitelů dne 8. 6. v Moravské Třebové schválili představitelé města
vstup místostarosty Václava Mačáta do dozorčí
rady VHOSu.
Zdroj: Svitavský deník
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Cenu města Moravská Třebová za rok 2008
získala Jana Martínková
Moravskotřebovští zastupitelé na svém zasedání dne
8. 6. 2009 udělili historicky první Cenu města
Moravská Třebová za rok 2008 vedoucí městs k é h o m u z e a P h D r.
Janě Martínkové za
návrh, přípravu a realizaci
výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lobkovickém paláci na
Pražském hradě, která se
konala od 30. 9. 2008 do
1. 2. 2009.
„Výstava představila
historii Moravské Třebové
a její pozoruhodnosti
široké veřejnosti na
celostátní úrovni. Byla mimořádně úspěšná a přispěla
nevídanému zviditelnění městské památkové
rezervace v Moravské Třebové,“ sdělil místostarosta
města Miloš Izák.
PhDr. Jana Martínková byla navrhnuta také za
mimořádnou aktivitu v oblasti historie a propagace
města. Je dlouhodobou členkou městské Komise
památkové péče a prezentuje se aktuální publicistickou činností prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a Vlastivědných listů.
Spolu s laureátkou byli horkými kandidáty na Cenu
města i hejtman Pardubického kraje Radko

Martínek, který patří mezi nejvýznamnější a nejvýraznější osobnosti města, vedoucí Bílkovy taneční
školy Alois Bílek za vynikající úspěchy jeho
tanečnic na soutěžích tzv. disco clip clubu jak na
republikové, tak celonárodní úrovni, malířka a grafička PaedDr. Hana Horská za organizaci mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ a za
ojedinělou výstavu jejích výtvarných prací vytvořených v počítačovém programu CorelDRAW. Jako
poslední byla nominována Gita Horčíková za
zbudování a zprovoznění denního stacionáře
Domeček pro mentálně postižené a duševně
nemocné dospělé lidi, za zpestření nabídky
sociálních služeb města a zapojení širokého okruhu
dobrovolníků v sociální a charitativní činnosti.
Bohužel je však nutné podotknout, že mnoho
nominací, které Komise pro udělení Ceny města
obdržela, neobsahovala požadované náležitosti,
proto bylo nutné je pro tato formální pochybení
vyřadit. Je báječné, že se mezi námi najdou lidé,
kteří dokáží ocenit práci svých spoluobčanů, dokáží
na ni upozornit nás ostatní, čímž, jak nebývá u nás
zvykem, proslaví je a nikoliv sebe.
Cenu města Moravská Třebová představuje výtvarné
dílo, jmenovací listina a pečetidlo (jedná se o repliku
původního městského pečetidla z roku 1577 ) z dílny
moravskotřebovského umělce Františka Žáčka.
Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města
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Kongresové centrum
nedostalo podporu
zastupitelů
Moravskotřebovští zastupitelé rozhodli v pondělí 8. 6. na svém zasedání o budoucnosti
kongresového centra. Projekt přestavby bývalé
dětské nemocnice na kongresové centrum
s bazénem a společenským sálem se nebude
realizovat. Příznivcům chyběl jediný hlas.
Převážila obava z vysoké investice a zadlužení.
Jednání o přestavbě staré nemocnice trvá už tři
roky. Vloni radní od projektu ustoupili, ale letos
ho znovu vrátili na stůl. O projektu zapochyboval i starosta Josef Ošťádal. „Mám z toho
strach, protože projekt není jednoduchý. Šetříme
každou korunu. Kdyby byla aspoň dotace z Unie
vyšší, ale čtyřicet procent je málo. Museli
bychom přidat sto miliónů korun, a to je docela
dost. Chceme dokončit zimní stadion a musíme
vyřešit odkanalizování místních částí. To bude
stát nemalé peníze,“ uvedl starosta Josef
Ošťádal. Tvrdí, že penziony ve městě jsou dnes
většinou poloprázdné. „Rozhodně si nemyslím,
že luxusní hotel by byl hned plný,“ dodal
starosta.

Finanční krize dostihla i kulturu
V souvislosti s dopady hospodářské krize došlo
u příspěvkové organizace Kulturní služby města
Moravská Třebová, která má na starosti realizaci
nejrůznějších kulturních festivalů, společenských
akcí, pořadů pro děti, divadel či koncertů, k nucenému snížení rozpočtu. Změny se týkají
především anoncovaných a plánovaných programů
festivalů – jako jsou Městské slavnosti, Moravskotřebovský bramborák, Kejkle a kratochvíle,
Kinematograf bratří Čadíků, atd. stejně jako
připravovaných sobotních prázdninových aktivit na
zámku – přichystány byly divadelní pohádky,
koncerty, šermířská vystoupení, apod. které musely
být zrušeny. Programy festivalů byly zkráceny,
nejvíce se změny projevily u Městských slavností,
kde došlo ke zrušení dvou nákladných koncertů
kapel. Venkovní akce (Městské slavnosti, Kinematograf bří Čadíků, Kejkle a kratochvíle), jež se
poslední léta konaly na náměstí, se přesunou do
areálu zámku. Důvodem tohoto opatření je minimalizovat náklady za několikeré přemístění, montáž

a demontáž podia ze zámku na náměstí a naopak.
Naší snahou je o kulturní zážitky nikoho z divácké
obce neochudit. Abychom však mohli moravskotřebovskému publiku zprostředkovat zajímavé hudební
formace a přivítat v našem městě známé osobnosti
českého show businessu a přitom neskončili ve
ztrátě, jsme nuceni veškeré kulturní festivaly
zpoplatnit, i když spíše symbolickou částkou. 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. Proto se úspory
rovněž promítnou do dramaturgie organizace:
pečlivě a v menší míře budou vybírána divadelní
představení či koncerty populární i vážné hudby,
v dohledné době nemůžeme počítat ani se zásadní
inovací či vznikem další expozice na zámku.
Ač jsou taková opatření vždy nepopulární, věřím, že
tuto nelehkou situaci pochopíte.
Přeji pohodové léto a spoustu nevšedních kulturních
zážitků.
Mgr. Libuše Gruntová, ředitelka KSMT

O Ceně města Moravská Třebová
Na Smetanově Litomyšli v tomto roce zpívá
moravská hudebnice cimbalistka Zuzana Lapčíková
písně vzniklé podle textů z knih Jana Amose
Komenského. Tento český velikán měl údajně
přespat v Moravské Třebové. Kdyby tehdejší radní
tušili, s ohledem na budoucnost, jak vzácná osobnost
městem projíždí, jistě by nelenili a podarovali ho
nějakým čestným občanstvím nebo tak něčím.
Někteří lidé žijí více pro druhé, jsou téměř světlem pro
ostatní a lidé díky těmto příkladům vidí, že se lze
smysluplně zorientovat v čase a prostoru a věnovat
pozornost věcem, které prosvětlují dějiny. Takoví
pozoruhodní lidé jsou různě oceňováni a takové
ocenění se pojí s nějakým darem – trofejí upomínající
držitele, že je významnou osobností, např. v rámci
města kde žije. Město Moravská Třebová mi svěřilo
vypracování takovéto “sošky” ceny města jako
uměleckého díla připomínajícího v následujících
letech oceněným lidem, že jsou váženými osobnostmi
města.
Při hledání formy a obsahu takové trofeje, jsem se
snažil promítnout do kýženého artefaktu lokální
souvislosti - danost místa, kde během století vyrostlo
město Moravská Třebová. Proto jsem zvolil pískovec – kámen, který se tu ukládal ve své rozmanité
barevnosti v dávných geologických etapách vývoje
země. Máme tedy dva hranoly z maletínského
světlého pískovce, z toho je postaven náš zámek,
a druhá kamenná část sošky je z červeného pískovce

z materiálu hojně používaného ke stavbě renesančních domů nebo hradeb města.
Na tento pískovcový stojan, který připomíná
otevřenou knihu bude přidána vrstva keramické
hmoty, vždyť Moravská Třebová, konkrétně Hřebeč,
byla místem, kde se těžila jedna z nejkvalitnějších
keramických hmot na světě vynikající svou čistotou.
V syrovém stavu se dá do keramického jílu otisknout
raznice. Na raznici jsem vybral motiv znázorňující
moravskotřebovský zámek, ke kterému se ještě
vytlačí nápis Cena města Moravská Třebová a po
vyschnutí se vyryje jméno osoby, která v daném roce
cenu získá.
Raznice na zdobení keramické plakety bude
univerzální. Vmáčkne se také do ručního papíru,
z něj se vytvoří “složky” obsahující listinu a slavnostní grafický list. Na jmenovací listině bude navíc
přivěšena pečeť, ta vznikne díky vytvoření repliky
pečetidla města Moravská Třebová z roku 1577.
Pro člověka, který cenu získá, bude v tomto souboru
uměleckých dílek uchováno něco navíc, budou to
krásné věci, prodchnuté duchem místa nejen díky
tomu odkud pochází, ale i od koho pochází. Totiž
všichni, kteří spolupracují na vytvoření ceny jsou
místní - z Moravské Třebové nebo z nejbližšího
okolí, a tak tu zůstane lokální stopa, otisk od tvůrců
a spolupracovníků, kteří přidávají ceně to správné
vyznění – Cena města Moravská Třebová.
František Žáček

Pro schválení záměru scházel jeden hlas.
Zklamání poté neskrýval ani místostarosta
Václav Mačát. „Je velká škoda, že nemělo
zastupitelstvo města odvahu schválit projekt
kongresového, respektive multifunkčního centra.
Realizace tohoto projektu, který obsahuje kromě
kvalitního hotelu také velký společenský sál
a krytý bazén 25m, by významně zvýšila
vybavenost města a jeho atraktivitu jak pro
turisty, tak zejména pro obyvatele. Jediný hlas,
který v zastupitelstvu chyběl ke schválení
projektu, rozhodl o tom, že zůstane nevyužita
jedinečná a neopakovatelná příležitost získat na
tento projekt dotaci kolem 80 mil. korun.
Realizovat nový krytý bazén a společenský sál
bez této dotace bude pro naše město v budoucnosti velmi obtížné.“
Neúspěch mrzí i místostarostu Miloše Izáka.
„Tímto rozhodnutím jsme propásli velkou šanci,
jak získat slušné peníze a vylepšit infrastrukturu
a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.
Považuji za obrovskou chybu, že zastupitelstvo
jako celek nemělo dostatek odvahy najít cestu
k realizaci projektu a zdravě zariskovat. O tuto
dotaci z Bruselu jsme navždy přišli,“ sdělil
místostarosta Miloš Izák. Budoucnost objektu je
zatím nejistá. Starosta Josef Ošťádal uvažuje, že
znovu podají inzerát na prodej budovy. „Máme
jednoho zájemce, který by chtěl objekt přestavět
na penzion pro seniory. Někdo jiný by možná
zřídil bytový dům nebo wellness centrum.
Nechci, aby se za dva roky začalo zase
spekulovat o projektu kongresového centra. Ten
dům chátrá a je nutné vše řešit,“ uzavřel Josef
Ošťádal.
Záležitost projednají zastupitelé v srpnu nebo
v říjnu. Měli by se rozhodnout, co s prázdným
objektem udělají.
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.

UPOZORNĚNÍ
Městská policie upozorňuje občany, jejichž
děti se stanou obětí vydírání, zastrašování,
omezování osobní svobody nebo šikanování
skupinkami mladíků ve věku kolem 15 až 20
let, jejichž praktiky v mnoha případech přesahují hranice zákona, aby neváhali a zjištěné
poznatky svých dětí oznámili na Městskou
policii Moravská Třebová nebo na Obvodní
oddělení Policie ČR v Moravské Třebové.
Je nutné včas poskytovat svá svědectví a nebát
se zastrašovaní výhrůžkami útočníků, neboť
v opačném případě bude troufalost, drzost
a agresivita mladých delikventů narůstat.
Město se v současné době v součinnosti s Policií ČR a Městskou policií tímto druhem delikvence intenzivně zabývá.
Z činnosti Městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová

Kolik nás je
V informačním systému MěÚ v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 2009 přihlášeno k trvalému
pobytu celkem 10 867 občanů ČR a 65 cizinců
s povolením k trvalému pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 31. 5. 2009 na trvalém pobytu
10 932 občanů.
Za měsíc květen se v Moravské Třebové narodilo 9 dětí, zemřelo 16 občanů, přistěhovalo se
11 obyvatel a odstěhovalo 16 osob.

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

Ceny vstupného Moravskotřebovský aquapark
platné v sezoně 2009

v měsíci květnu přijali a řešili celkem 103
telefonických a ústních oznámení od občanů. Při
pochůzkové a kontrolní činnosti strážníků bylo
zjištěno a řešeno 7 dalších nedostatků, které
trápily nejen občany našeho města a ztěžovaly
nám běžný denní život v našem městě. V pěti
případech byl realizován odchyt toulavých psů,
tři se podařilo opět navrátit svým pánům a dva
byli převezeni strážníky městské policie do
Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené
Vendolí Dále pak strážníci spolupracovali ve
dvou případech s RZS a v sedmi případech
s PČR. Další čtyři případy předali strážníci
městské policie k šetření OO PČR Moravská
Třebová.
Noční plavci
Hodinu po půlnoci ze 14. na 15. 6. 2009
prováděla hlídka městské policie kontrolu
místního aquaparku. Neobvyklé šplouchání vody,
přivedlo strážníky až k bazénu, kde byli nečekaně
odhaleni noční návštěvníci. Hlídka Městské
policie zastihla v bazénu ženu a muže v rouše
Adamově, kterak si zpříjemňovali vlahou téměř
letní noc osvěžující koupelí. Bohužel příchod
strážníků zkrátil jejich nezákonný pobyt
v místním plaveckém zařízení, které veřejnosti
slouží zejména v denní dobu určenou provozním
řádem koupaliště. Strážníci nezákonné vniknutí
do uzavřeného prostoru řešili dle zákonných
norem.

stanici OMV, kde se podle oznámení měla
pohybovat skupinka cizinců, nabízející zlaté
šperky. Při příjezdu strážníků k čerpací stanici se
pokusili cizí státní příslušníci místo rychle
opustit. Představitelům zákona se však podařilo
rychlým zásahem tyto osoby zadržet. Na místě
bylo zjištěno, že rumunsky mluvící občané, kteří
nabízeli projíždějícím řidičům zlato, přijeli ve
vozidlech MPZ Německa a Lotyšska. Jelikož
v případu začaly vznikat značné nejasnosti,
přivolali strážníci Městské policie kolegy z PČR,
kteří se celé záležitosti ujali a dále ji prošetřují.
Nepoučitelný bezdomovec
V prostoru nakládací rampy za Střední integrovanou školou na ulici Brněnské, opakovaně jeden
z místních bezdomovců zakládal skládku
odpadků. Strážníci jej několikrát donutili odpadky uklidit a samozřejmě nezapomněli muže
řádně upozornit na protiprávnost jeho konání.
Když stejného muže na stejném místě přistihli
strážníci znovu, došla představitelům zákona
trpělivost a tohoto nepoučitelného jedince donutili opět k úklidu odpadků a odměnili jej
blokovou pokutou.

Potyčka v Sušicích
Pravá vesnická zábava se neobejde bez rvačky.
Jinak tomu nebylo ani v Sušicích, kam byla
v 01:15 14. 6. 2009 přivolána hlídka Městské
policie a Policie ČR. Na hřišti, kde probíhala
hudební produkce, došlo k potyčce mezi několika
rozvášněnými návštěvníky. Bohužel jeden ze
zúčastněných této potyčky, musel být vzhledem
ke zranění, které si odnesl jako vzpomínku,
převezen sanitou RZS do Svitavské nemocnice
k ošetření. Celým případem se dále zaobírá
Obvodní oddělení PČR.

S alkoholem roste nálada
Skupinu mladíků usměrňovala hlídka Městské
policie ve večerních hodinách dne 29. 5. 2009 na
parkovišti u koupelnového studia firmy Stupka na
Pivovarské ulici. Podnapilý mladíci si spletli
parkoviště s restaurací a zkonzumovali zde
značné množství alkoholu. Jelikož zde nebyla
obsluha, jak to běžně v restauraci bývá a prázdné
lahve se začaly hromadit, pojali tito jedinci úklid
po svém a začali prázdnými lahvemi pohazovat
kolem sebe. Tříštění skla dopadajících lahví na
dlažbu parkoviště, zalarmovalo kolem jdoucí
představitele zákona, kteří si již s podnapilou
mládeží dokázali poradit. Protože věk výtržníků
přesahoval hranici osmnácti let, donutili strážníci
tyto jedince po sobě spoušť uklidit a na místo
poškrtaných restauračních účtenek, vyplnili
policisté mladíkům pokutové bločky.

Prodejci zlata na OMV
Dne 5. 6. 2009 byla v dopoledních hodinách
hlídka městské policie přivolána na čerpací

Karel Bláha,
velitel Městské policie Moravská Třebová

Na lince 158 – POLICIE ÈR
Vstupné
Od 8 hod. Celodenní vstupné dospělí
60,Od 8 hod. Celodenní vstupné děti důchodci
45,Od 12 hod. Odpolední vstupné dospělí
40,Od 12 hod. Odpolední vstupné děti, důchodci 35,Od 18 hod. Večerní vstupné dospělí
30,Od 18 hod. Večerní vstupné děti, důchodci
25,Od 20 hod. Pozdně večerní dospělí, děti, důch. 10,ZTP /P + doprovod
25,Zvýhodněné vstupy – plavenky
10 x zvýhodněný vstup dospělí
450,- á 45,10 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 330,- á 33,20 x zvýhodněný vstup dospělí
800,- á 40,20 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 560,- á 28,30 x zvýhodněný vstup dospělí
1050,- á 35,30 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 720,- á 24,40 x zvýhodněný vstup dospělí
1280,- á 32,40 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 760,- á 19,50 x zvýhodněný vstup dospělí
1400,- á 28,50 x zvýhodněný vstup děti, důchodci 800,- á 16,Nový rozpis
Celodenní vstupné: červen, červenec, srpen 8.00 –
21.00 hod.; květen, září 12.00 – 18.00 hod.
Odpolední vstupné: červen, červenec, srpen 12.00
– 21.00 hod.; květen, září 12.00 – 18.00 hod.
Večerní vstupné: červen, červenec, srpen 18.00 –
21.00 hod.; květen, září není.
Pozdně večerní: vstupné červen, červenec, srpen
20.00 – 21.00 hod.; květen není.

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

Riskoval
Jízda po moravskotřebovských ulicích pod vlivem alkoholu byla ukončena. Policisté na ulici
Nerudova v Moravské Třebové asi dvě hodiny po
půlnoci dne 10. 6. kontrolovali vozidlo Škoda
135, které řídil řidič, jemuž v dechu byla zjištěna
hladina alkoholu přesahující hranici 2 promile.
Řidiči nezbylo nic jiného, než vozidlo opustit,
uzamknout a následovat policejní hlídku na služebnu. Zde si ve zkráceném přípravném řízení
převzal sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Jak se zdá, hned
tak si řidič nezajezdí.
Okraden
Návštěva baru v Moravské Třebové se nevyplatila 22letému hostu. Ten byl okraden dosud neznámým štamgastem v době mezi jednou a čtvrtou
hodinou po půlnoci dne 7. 6. Tehdy mu byl
z batohu, který měl poškozený na zádech, odcizen mobilní telefon a z kapsy kalhot následně

odcizena i peněženka s hotovostí.
Okradený tak přišel o 2.300 korun.
Přišel o platební kartu i peníze
Policisté v Moravské Třebové přijali během dne
oznámení od 43letého muže, který byl v přesně
nezjištěné době měsíce dubna až května okraden.
V době, kdy bydlel v podnájmu, mu neznámý
zloděj odcizil z peněženky platební kartu. Z té
byl pak na Královéhradecku ve dnech 6. a 7. 5.
proveden výběr tisícikorunové hotovosti. Policisté spis po zadokumentování předají dle místní
příslušnosti kolegům. Ti případ převezmou a budou pátrat po pachateli, který se svým jednáním
dopustil trestného činu neoprávněné držení platební karty. Zákon v takových případech pomýšlí
o trestu odnětí svobody až na dvě léta.
Ukradli dřevo
V Moravské Třebové policisté řeší krádež dřevní
hmoty, která byla od března do 1. 6. neoprávněně
vytěžena dosud neznámým pachatelem v katastru
obce Petrůvka. Pachatel v průběhu tří měsíců
majiteli odcizil 10 m3 syrového smrku a dalších
10 m3 smrkových souší. Hodnota vytěženého
dřeva je 11 tisíc korun.
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Úspěšné tanečnice pana Aloise Bílka
Taneční škola v Moravské Třebové sklízí v tomto
roce velké úspěchy na soutěžích tzv. disco clip clubu.
Juniorka Barbora Hladíková získala titul mistryně
České republiky v březnu 2009 v Praze, v kategorii
sólo.
Na mezinárodní taneční soutěži Grand Prix Slovakia
v březnu v Žilině obsadila Bára Hladíková 4. místo,
v kategorii sólo děti pak Natálka Šafaříková druhé
místo.
Na Grand Prix Polska v Krakowě 23. května, opět za
mezinárodní účasti, obsadila Bára 4. místo v sólech
juniorů, Linda Morávková třetí a Natálka Šafaříková
druhé místo.
Posledními velkými závody před prázdninami bylo
7. června otevřené mistrovství Slovenské republiky
v Liptovském Mikuláši. Soutěže se zúčastnilo obrovské množství tanečníků z celého Slovenska a České
republiky. Ani v této konkurenci se děvčata neztratila
a získala 7., 3. a 2. místo.
Další závody budou následovat v říjnu, vrcholem
roku 2009 bude mistrovství Evropy, které se uskuteční v listopadu v německém Saarbrückenu. Doufáme,

že ani v této konkurenci se žákyně taneční školy pana
Aloise Bílka v Moravské Třebové neztratí.

Rády bychom touto cestou popřály hodně štěstí,
zdraví, pohody a elánu panu Bílkovi, nejenom k jeho
významnému životnímu jubileu, ale i do let budoucích.
„Bílkovy tanečnice“

S lehkým krokem ohlédnutí za tanečním rokem
Protože náš taneční rok se neřídí rokem kalendářním
ale školním, proběhla v květnu. poslední letošní
tančírna. Stejně jako v předešlém roce navázaly
boršovské tančírny na kurz tanečních pro dospělé,
které také organizovali členové SPKD Boršov.
V tanečních kurzech se na konci září sešlo na pětadvacet párů chtivých tance. Přišli lonští absolventi
a také řada nových zájemců, kteří se rozhodli, že
vylepší svůj taneční profil. Taneční mistr Alois Bílek
nenechal zahálet ani začátečníky ani pokročilé.
Až na drobné neshody tanečních párů (pravidla
způsobených tanečníkem) proběhly všechny hodiny
v klidu a pohodě. Ani bar nezahálel a provozovatelé
se postarali, abychom dodržovali pitný režim a na
parketu nepadali vysílením. Po absolvování taneč-

ních jsme směle mohli omračovat krokovými variacemi na místních plesech a bálech.
Děkujeme organizátorům kurzů panu Beyerovi
a panu Slezákovi a všem Boršovákům, kteří se
starali, abychom se cítili dobře.
Zvláštní poděkování a obdiv patří panu Bílkovi
s partnerkou Andreou, kteří měli vždy dobrou náladu
a trpělivost, když jsme nechápali nové taneční kroky.
Závěrem chci jménem všech účastníků tanečních
kurzů i tančíren popřát panu Bílkovi k neuvěřitelným 75 narozeninám (určitě se jedná o chybu
v rodném listě), které oslavil 25. 6. „Lojzo, všechno
nejlepší, hodně zdraví a vitality a v září nashledanou!“
Mgr. Jolana Sejbalová

Cyklobusem Českomoravským pomezím letos až do Jevíčka!
Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím
aneb blíž k atraktivitám Litomyšlska, Poličska
a Svitavska není třeba příliš představovat. V Českomoravském pomezí si již našel své příznivce.
Poprvé vyjel cyklobus, tedy linkový autobus s přívěsem uzpůsobeným pro převoz kol, o prázdninách
v roce 2006.
Letos máme pro vás velkou novinku. Do svého
cyklodeníčku si můžete zaškrtnout i výlet na
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Přiblížíme vás tak
například ke zřícenině hradu Cimburk, k úzkorozchodné železnici v Mladějově či alchymistické laboratoři a středověké mučírně na zámku v Moravské
Třebové.
Možnost dostat se blíž k atraktivitám Českomoravského pomezí vám nabízíme ve spolupráci s firmou
Zlatovánek, městy Polička, Svitavy, Litomyšl a nově
Moravská Třebová, opět za významné podpory Pardubického kraje. Pardubický kraj zahrnul víkendový
provoz cyklobusu do tzv. základní dopravní obslužnosti a podpořil i vydání informativního letáku
s jízdním řádem. Každý z 13 víkendů a dvou dní, na
které připadá svátek (6. července a 28. září), ujedeme
přesně 664 km což je o 208 km víc než v uplynulých
letech.
Cyklobus bude jezdit stejně jako v loňském roce
každý pátek, sobotu a neděli od července do září.
Páteční trasa povede z Poličky přes Květnou a Svitavy do Jevíčka a z Jevíčka přes Svitavy, Litomyšl,

Dolní Újezd, Proseč, Poličku a večer zpět. V sobotu
se dostanete z Poličky přes Proseč do Nových Hradů,
dále do Litomyšle, Svitav až do Jevíčka a odpoledne
zpět. V neděli brzo ráno opět z Poličky přes Květnou
do Jevíčka a z Jevíčka dále přes Svitavy, Litomyšl,
Nové Hrady do Proseče a Poličky. Podrobnosti naleznete v jízdním řádu.
Také letos chceme cyklisty motivovat k návštěvě
všech míst kolem trasy autobusu bez ohledu na jejich
vzdálenost od místa výjezdu. Proto není cena jízdenky vázána na počet ujetých kilometrů, ale je jednotná.
Každý cestující s kolem zaplatí 40,- Kč ať se rozhodne vystoupit kdekoli. Navíc budeme opět podporovat
cestování rodin s dětmi a proto bude zachováno velmi
výhodné rodinné jízdné. Rodinou budeme pro náš
účel rozumět jednoho, maximálně dva dospělé s minimálně jedním dítětem. Každý z rodiny zaplatí
pouhých 20,- Kč. Cestující bez kol budou odbaveni
na základě platného tarifu.
Během června budou do všech domácností v Litomyšli, Poličce, Svitavách a Moravské Třebové zaslány letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou
a několika typy na výlet. Součástí brožury bude
i jízdní řád společnosti Veolia Transport, která provozuje cyklobus na trase Pardubice – Chrudim – Nové
Hrady – Litomyšl – Proseč – Borová – Hlinsko. Další
podrobnosti naleznete na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Ing. Michaela Severová,
výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí
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50. výročí odhalení
pomníku Bedřicha Smetany
Před padesáti lety v květnu 1959 se v Moravské
Třebové uskutečnila slavnost spojená s odhalením
pomníku hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi.
Už v sobotu 23. 5. 1959 se konala slavnostní akademie v tehdejším Tylově divadle, kde v programu
vystoupil přední operní pěvec Národního divadla
v Praze Teodor Šrubař spolu s třebovskými hudebníky Páleníkovou a Metyšem (klavírní doprovod),
Chromcem (housle) a místním pěveckým sdružením
Smetana. V neděli 25. 5. 1959 proběhlo v parku
u muzea slavnostní odhalení pomníku Bedřicha
Smetany, který vytvořil akademický sochař Karel
Otáhl. V doprovodném programu vystoupilo 350
zpěváků z pěveckých sborů Janáček – Boskovice,
Bendl – Česká Třebová, Moravan – Kroměříž,
Vlastimil – Litomyšl, Smetana – Moravská Třebová,
Kollár – Polička a Hlahol – Velké Opatovice, které
doprovázelo Orchestrální sdružení z Moravské
Třebové. Po skončení oficiálního programu pokračovala pěvecká slavnost, při níž vystoupily se svým
repertoárem, jednotlivé soubory a představila se
i dechová hudba Vojenské školy Jana Žižky. Celá
slavnost se konala za velké účasti třebovských
občanů a oficiálních hostů, především brněnského
KNV. Po odhalení pomníku se pak každoročně u něj,
v den výročí narození tohoto umělce (2. 3. 1824)
konala vzpomínková slavnost, organizovaná členy
třebovského pěveckého sdružení. Po skončení činnosti souboru zanikla i tato tradice. V posledních
letech, kdy byl kolem Smetanovy sochy zbudován
chodník, je soustavně poškozován vandaly, takže její
stav je neutěšený. Lidová tvořivost dokonce slovy
neznámého autora mluví hlasem Bedřicha Smetany,
který je zarmoucen ze svého stavu:
„Padesát let v parku stojím,
O svou podobu se bojím,
Dír už mám na sobě stovky,
Střílí do mě ze vzduchovky,
Část naší mládeže zlaté,
Které není nic svaté,
Špatně se mi v parku žije,
Bez ochrany policie…..“
Miloslav Kužílek,
předseda Komise památkové péče

IX. ročník
Cesty na severozápad
Již podeváté vyrazili v neděli 7. června 2009 zájemci
o aktivní pohyb v přírodě společně s moravskotřebovskými skauty na kolech „Cestou na severozápad“. Sobotní déšť pořadatele stejně jako vloni
přinutil použít záložní „suchou variantu“ trasy. Na
dvanácti kilometrech lesní silničky mezi Udánkami
a Hřebečským hřebenem bylo letos připraveno
celkem 16 kontrol, na kterých účastníci plnili rozmanité nenáročné úkoly. Nejen děti si tak určitě přišly
na své, neboť k tradičním a oblíbeným kontrolám
(střelba z luku a vzduchovky, visutá lávka, chůze na
chůdách, lov „bizonů“...) přibyly letos nově nebo
v obnovené premiéře např. dojení kozy, výměna
kola, hašení „požáru“, kelímkové pexeso a další.
O legraci a nevšední zážitky určitě nebyla nouze,
neboť na „Cestě“ je možné skoro všechno. I počasí
nám nakonec přálo - rozpačité pošmourné ráno
přešlo do krásného slunečného dopoledne. Možná
i proto nakonec vyrazilo na trať rekordních 82 účastníků. Nejmladšímu cyklistovi chybělo dokonce ještě
pár dní do třetích narozenin, nejzkušenějšímu účastníkovi pak bylo pěkných třiašedesát. V cíli pak
každý obdržel účastnický diplom, malé pohoštění
a drobné upomínkové předměty. Podstatnější však
pro účastníky byly, jak doufáme, pěkné zážitky a pocit aktivně prožitého dopoledne v přírodě. O tom,
jak to na letošní „Cestě“ vypadalo, se můžete na
vlastní oči přesvědčit na webových stránkách
www.cnsz.wz.cz, kde jsou kromě dalších informací
i fotografie a malé video z akce. Na organizaci
letošní „Cesty“ se podílelo 32 pořadatelů. Poděkování za finanční a mediální podporu patří Městu
Moravská Třebová.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová
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KULTURNÍ SLUŽBY
města
Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz

filmová představení
28. 7. – 31.7.

ČERVENEC

2009

31. 7. pátek
Bathory

Kinematograf bratří Čadíků
začátek vždy 21.15 hodin, ZÁMECKÉ
NÁDVOŘÍ, vstupné dobrovolné.
28. 7. úterý
Kdopak by se vlka bál

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

zábava
18. 7. sobota

Moravskotřebovský bramborák

Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka.
Zbožňuje pohádku o Červené Karkulce, má
starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by mohla žít až do smrti,
kdybychom se nepohybovali v realitě.
Režie: Maria Procházková, hrají: Dorotka
Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček
a další, ČR, 90 min.
29. 7. středa
Kozí příběh – pověsti staré Prahy

14.00 - 23.00 hod. zámecké nádvoří,
vstupné: 120,-/80,-

Animovaný komediální příběh o přátelství
mezi vesnickým mládencem Kubou, který
přijíždí za živobytím do středověké Prahy
a jeho neustále žvanící kozou.
Režie: Jan Tománek, v českém znění: Matěj
Hádek, Jiří Lábus, Mahulena Bočanová,
Michal Dlouhý, Jan Přeučil, Viktor Preiss,
Miroslav Táborský a další. ČR, 80 min.
30. 7. čtvrtek
Tobruk

Žalman

Nerez

Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do
Němci a Italy obleženého města Tobruku
v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci
11. východního československého praporu.
Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho
naivní a idealistické představy o hrdinství
a válce jsou syrově konfrontovány a nesnesitelným peklem africké pouště, dennodenním
ohrožením života a všudypřítomnou smrtí.
Režie: Václav Marhoul.
Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert
Nebřenský, Kryštof Rímský a další. ČR, 100
min.

Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která
se koupala v krvi nevinných pannen?
Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto
pověst na stříbrné plátno. Můžeme tak sledovat osudy Alžběty Bathoryové v nejdražším
středoevropském filmu.
Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Deana Horvátová, Michaela Drotárová,
Bolek Polívka, Jiří Mádl a další. SR/ČR/Maďarsko/VB, 138 min.

Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí
Litomyšl
13. 6. – 30. 8. 2009 /Zámecký pivovar a různá místa
v Litomyšli
Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota
Výstava v rámci 5. ročníku Smetanovy výtvarné
Litomyšle
7. 7. – 15. 7. 2009 /Kongresový sál zámku v Litomyšli
Setkání přátel komorní hudby a interpretační
kurzy
3. 7. – 28. 8. 2009 /Toulovcovo náměstí
Každý pátek o prázdninách pohádka a folkový
koncert
Svitavy
2. 7. 2009 od 19:30 hod. /Fabrika Svitavy
Externí koncert Smetanovy Litomyšle
Koncert známého českého houslisty Pavla Šporcla
18. 7. 2009 od 13:00 hod. /Zahrada Lány
Zábavné odpoledne pro děti a mládež
od 20:00 hod. /Zahrada Lány
Benátská noc – host Leoš Mareš
24. – 25. 7. 2009 - v pá od 16:00 a v so od 15:00 hod.
/Park Jana Palacha (ze nepříznivého počasí náměstí
Míru nebo Fabrika)
Svitavské letní slavnosti
Pohádky a muzika pod širým nebem
Učinkují: Jan Hrubec, folkové kapely Pouta, Do větru,
Marien a rocková kapela Irma, Jana Vyšohlídová,
Swing club Vysoké Mýto, Divadlo U staré herečky
Polička
6. 6. – 27. 9. 2009 /Centrum Bohuslava Martinů
Jak se rodí večerníčky
Dotyková výstava dětského muzea věnovaná
animovaným večerníčkům
1. 7. – 29. 7. 2009 vždy ve st a so / Centrum Bohuslava
Martinů
Prázdniny s večerníčkem
Tématická výtvarná dílna pro rodiče s dětmi ve věku
od 4 do 12 let. Možno objednat předem na č. tel.
461 723 855, www.cbmpolicka.cz
26. 7. 2009 od 15:00 hod. /Městský park
Serenády Bohuslava Martinů
Promenádní koncert v netradičním prostředí poličského parku – učinkují účastníci XVI. Mezinárodního
festivalu a kurzů komorní hudby Ameropa 2009
Vysoké Mýto
12. 7. – 30. 8. 2009 /Regionální muzeum
Arabela – pohádkový svět jednoho seriálu
Výstava přibližuje natáčení jednoho z našich
nejúspěšnějších dětských seriálů.
1. 5. – 28. 10 2009 /Barokní areál Vraclav
Výstava : Válečnictví v době baroka

červenec

Andělé a démoni
Tým, jenž stál u zrodu celosvětového fenoménu Šifra mistra
Leonarda se vrací….
19.00 hod., drama/thriller/krimi, do 12 let nevhodné, USA,
titulky, 140min., vstupné: 70,Dvojí hra
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převést. A pak už jen převést
prachy.
19.00 hod., komedie, přístupný od 12 let, USA, titulky,
125 min., vstupné: 70,Holka z města
Miluje své boty, miluje svá auta, miluje kariérní postup …..
a co třeba muže snů?
19.00 hod., komedie, přístupný od 12 let, USA, titulky, 97
min., vstupné: 65,Noc v muzeu 2
V muzeu nastala noc, strážci odešli domů, světla zhasla, dětští
návštěvníci jsou doma ve svých postelích ….. přesto je
v „prázdném“ muzeu podivný šramot.
19.00 hod., komedie, přístupný, USA, titulky, vstupné: 70,Moravskotřebovský bramborák
14.00-23.00 hod. zámecké nádvoří, vstupné: 120,-/80,Kinematograf bratří Čadíků
začátek vždy 21.15 hodin, ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
vstupné dobrovolné.
Kdopak by se vlka bál
Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka
o Červené Karkulce.
ČR, 90 min.

1. 7. st

8. 7. st

13. 7. po

15. 7. st

18. 7. so
28. 7. – 31.7.

28. 7. út

Moravská Třebová a okolí

2009

Tobruk
Válečný film Václava Marhoula.
ČR, 100 min.

Bathory
Legenda o Čachtické paní znovu ožívá…
SR/ČR/VB, 138 min.

30. 7. čt

31.7. pá

Dlouho jsme to drželi „pod pokličkou“.
A možná, dobře tomu tak. Jednak jsme
nechali naše potenciální návštěvníky v napětí (i když něco sem tam na veřejnost
proniklo), což by mohlo zvýšit zájem, a na
druhé straně podoba letošního Bramboráku
se v posledních dnech změnila natolik, že
informace zveřejněné před dvěma týdny by
nebyly dnes platné.
A nyní budu otevřený a konkrétní a použiji
frázi, která je dnes již nepřekvapivá, všeobecně přijatelná a pro každého pochopitelná: „Jde o peníze“. Problém nastal
v okamžiku, kdy již byl scénář prakticky
hotov a zasáhlo nás snížení rozpočtu – zcela
pochopitelné v současné ekonomické situaci,
leč předpokládané jen v koutku duše (v zájmu uskutečnění našich představ jsme se
tomu bránili). Proto jsme byli také nuceni
povýšit (běžně se tomu říká zdražit) vstupné.
Přesto na kteroukoli kapelu z našeho programu zaplatíte finanční obnos ve stejné
výši, i když bude účinkovat samostatně.
A zde jich je za tutéž sumu deset!
Nyní již můžeme slíbit, že to co jsme
naplánovali v konečné podobě, bude realizováno. Jen bychom k tomu potřebovali
ještě nějakou sponzorskou podporu –
nestyďte se, potenciální sponzoři, ozvěte se!
Potřebné informace, jakož i další (včetně
shrnutí minulých „novodobých“ ročníků)
najdete na www.mtbramborak.wz.cz. Tyto
stránky jsou zatím „ve výstavbě“, takže tam
ještě spousta informací chybí, jsou doplňovány v těchto dnech.
Také se sluší dodat, že letošní ročník je

pořádán poprvé pod záštitou našeho krajského hejtmana pana Mgr. Radko Martínka,
který má pochopení pro všechny podobné
akce, tím spíše že jsou pořádány v Moravské
Třebové.
Na závěr. Podařilo se nám zajistit, domníváme se, opět velmi kvalitní program. A to také
díky obrovskému pochopení účinkujících,
kteří byli ochotni slevit ze svých běžných
nároků na honoráře, neboť ať se to někomu
líbí, či nelíbí, Moravskotřebovský bramborák si opět (po létech odmlčení) získává své
postavení nejen mezi posluchači, ale i v řadách interpretů a protagonistů F&C hudby.
Program začíná 18.7. ve 13 hodin, jak jinak
než domácími kapelami, které „to rozběhnou“ a vyvrcholí po 22. hodině těmi, kteří
stále „mají co říct“ široké posluchačské
vrstvě. A zde je hotový program, v němž si,
jako pořadatelé, vyhrazujeme právo změn
(jeden nikdy neví):
Proč ne band, Do Větru, Jirka Hurych,
Janoušek – Vondrák, Trumf, Nerez (s programem Pocta Zuzaně Navarové!), Svítání,
Taxmeni, Svatka Štěpánková & P.R.S.T.,
Žalman & spol.
Tak co myslíte? Stojí Váš časový rozvrh
dovolené za přehodnocení tak, abyste se
mohli zúčastnit? Já myslím, že ano! Proto
Vás co nejsrdečněji zveme k účasti na třetím
obnoveném ročníku Moravskotřebovského
bramboráku, tentokrát 18. července roku
2009!
Těšíme se na setkání při špičkové folk
& country muzice!
KS, sponzoři a Petr Kopunecz

Moravskotřebovský bramborák 2009

Kozí příběh – poověsti staté Prahy
Komediální příběh chlapce Kuby a jeho neustále žvanící kozy.
ČR, 80 min.

29. 7. st
Zde, pr os ím, p ř eložit
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • P Ř E D N Á Š K Y
Výzkum staroegyptských mumií
MUZEUM
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur přizvalo Městské
muzeum v Moravské Třebové ke spolupráci na
vědeckém projektu zaměřeném na výzkum staroegyptských mumií v českých sbírkách.
Současný projekt navazuje na dřívější komplexní
výzkum staroegyptských mumií, který byl prof.
Evženem Strouhalem pod záštitou Národního muzea
proveden na počátku sedmdesátých let minulého
století a který se především opíral o tehdy jedinou
možnou metodu nedestruktivního výzkumu –
konvenční radiologii (roentgenové vyšetření).
Díky technologickému pokroku mohou být v současnosti použity modernější technologie, z nichž
jsou pro projekt nejvíce zásadními počítačová
tomografie (trojrozměrná vizualizace lidského těla),
analýza stabilních izotopů (rekonstrukce lidské
stravy v minulosti) a kriminalistické metody
směřující k rekonstrukci podoby lidského obličeje.
Náplní pilotní části výzkumu je komplexní vyšetření

devíti kompletních mumifikovaných lidských těl
uchovávaných v Náprstkově muzeu a jednoho těla
ze sbírek Městského muzea v Moravské Třebové.
Výzkum by měl zodpovědět základní otázky týkající
se života a smrti zkoumaných jedinců – měl by
identifikovat choroby, kterými trpěli nebo které
prodělali během života, případně určit příčinu smrti,
nastínit podíl jednotlivých složek potravy na
celkovém jídelníčku, nebo poodhalit tváře těchto
starých Egypťanů.
V neděli 7. června byly mumie zařazené do projektu
vyšetřeny pomocí počítačové tomografie. Moravskotřebovská Hereret nadchla odborné pracovníky svou
krásnou kartonáží. Vzápětí se však potvrdilo, že
vlastní mumie je značně poškozená. Nakolik zásadní
vliv bude mít poškození na její vypovídací hodnotu,
zatím nevíme; s výsledky výzkumu bude moravskotřebovská veřejnost seznámena, jakmile budou
k dispozici.
-jm-

Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevřeno: út - pá: 9 - 12 h., 13 - 16 h.
so - ne: 14 - 16 h.
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výstavy:
Josef Sudek, Václav Jírů – v rámci Fotofestivalu,
výstavy potrvají do 30. 7. 2009

Z expozice fotografií Václava Jírů

ZÁMEK

Hereret „na cétéčku“. Foto J. Martínková

Okénko ZUŠ Moravská Třebová
Arkády 2009 - jaké byly
Přímo nabité. Jak co do množství akcí, tak co do
jejich pestrosti a kvality.
Snad neuškodí pár čísel. Ve sborové části, která se
odehrávala střídavě v kostele Nanebevzetí Panny
Marie a na zámeckém nádvoří, měli návštěvníci
festivalu možnost vyslechnout dva duchovní a dva
„světské“koncerty. Účinkovalo na nich celkem
15 dětských a 14 dospělých pěveckých sborů.
Nejdelší cestovní trasu do Třebové museli absolvovat účastníci ze Slovenska (B. Štiavnica, Poprad).
Přehlídky „Výtvarný svět na zámku“ se zúčastnilo
30 základních uměleckých škol z nejrůznějších
koutů České a Slovenské republiky. Žáci a učitelé
sedmi z nich absolvovali ve čtyřech dnech souběžně
probíhající umělecko-řezbářský kurz. Do virtuální
galerie bylo umístěno 164 obrazů. Ve velkém koncertním sále a v patře zámeckých arkád vystavovaly
jednotlivé zúčastněné školy v reále 3 až 5 poštou
zaslaných prací.
Na akci „Výtvarné řezbářské dílny pro žáky a učitele“ přijelo 7 školních výprav, mezi nimi i ZUŠ
B. Štiavnica a Súkromá ZUŠ Poprad. Jak už bylo
řečeno, podílely se posledně zmíněné školy i na
sborové části festivalu.
Na konto nadace „Pomozte dětem“ byla převedena
částka 57.028 Kč, získaná ze sborových poplatků,
z dobrovolného vstupného a z týdenní sbírky kostýmovaných kuřat.
Lektory výtvarných řezbářských dílen byli Petr

Stančík a umělecký řezbář Vlastimil Dvořák. Odborným garantem výtvarné částí festivalu se stal akademický malíř Lubomír Bartoš. Tento známý malíř se

Zámecké expozice a výstavy
Zámecké náměstí 1, Mor. Třebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba zámku
Duben – říjen
po – zavřeno; út – ne: 10:00 – 16:00
Červenec – srpen
po – zavřeno; út – ne: 10:00 – 17:00
Noční prohlídky (červenec, srpen)
So: 22:00 - 23:30 (kromě 18. 7. a 1. 8.); vzhledem
k velkému zájmu doporučujeme si prohlídku předem
zamluvit.
Prohlídkové okruhy:
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, cechovních a dalších památek Moravské Třebové.
Jak se žilo na venkově
Tato expozice přibližuje každodenní život našich
předků žijících na venkově nejen v našem regionu.
Kromě selské jizby uvidíte i různé nástroje, které
sloužily k výrobě sukna nebo plátna.

Z komise památkové péče
také osobně zúčastnil vernisáže, kterou byla
v zámecké výstavní síni zahájena výstava jeho
obrazů. Ve stejných výstavních prostorách byly také
instalovány vitríny s artefakty vytvořenými v řezbářském kurzu.
Záštitu nad přehlídkou výtvarných děl převzal
hejtman našeho kraje Mgr. Radko Martínek, záštitu
nad festivalem sborového zpěvu pak starosta našeho
města RNDr. Josef Ošťádal.
Vaše ZUŠ

Zájezd do Kroměříže – Připomínáme, že Komise
památkové péče letos opět pořádá zájezd pro milovníky historie, tentokrát do Kroměříže. Zájezd se
uskuteční v sobotu 22. srpna. Autobus bude odjíždět 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 Třebové je kolem18. hodiny. Přihlášky přijímáme v muzeu, vybírá se záloha ve výši 150 Kč.
Fotosoutěž – Uzávěrka soutěže Moravská Třebová, jak ji neznáme, je 31. srpna, výsledky budou
vyhlášeny 11. září při zahájení každoroční výstavy.
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Připomínáme si 160 let od narození mecenáše L. V. Holzmaistera
Jméno L. V. Holzmaistera si dnes již zřejmě většina
občanů Moravské Třebové spojuje se zdejším muzeem, především pak jeho mimoevropskou sbírkou.
Letos si připomeneme 160. výročí narození tohoto
významného mecenáše našeho města. Zrekapitulujme
tedy ve stručnosti jeho životopis a zásluhy o Moravskou Třebovou.
Rodinný původ, dětství, odchod do USA
Ludwig Anton Artur Holzmeister se narodil 31. července 1849 v domě č. p. 27 (dnešní náměstí TGM
č. o. 39 – historii domu byl věnován drobný příspěvek v březnovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje). Jeho otec Alexander Holzmeister byl obchodníkem střižním zbožím, matka Aloisie pocházela
z významné moravskotřebovské rodiny Wondrovy.
Její otec Josef Wondra byl v letech 1833 – 1844 starostou, dědeček Johann Anton založil první továrnu
ve městě. Továrna byla zaměřena na výrobu vlněných
tkanin. V roce 1844 ji zdědil bratr Aloisie Holzmeiste-rové-Wondrové Anton Josef. Zpočátku podnikal
úspěšně, na začátku padesátých let však již pocítil
krizi soukenictví. Anton Wondra se pokusil překonat
obchodní potíže stavbou přádelny vlny spojené
s mlýnem – tzv. „Talmühle“, „Údolního mlýna“ –
v Radkově. Roku 1853 však byla firma již v konkursu. Anton Wondra odešel do USA.

u souostroví Scilly 7. května 1875, tedy jen čtyři
měsíce po svatbě.
V dospělosti používal Holzmaister místo jmen, která
dostal při křtu, jen iniciály L. V. Příjmení v podobě
„Holzmaister“ se vyskytovalo už dříve, a to i u dalších členů rodiny.

želů Holzmaisterových do severní Afriky v zimě
1911/1912, ze které pochází většina staroegyptských
památek dodnes v muzeu uchovaných, včetně dvojité
rakve s mumií ženy v kartonáži.
Další vztahy k rodnému městu
L. V. Holzmaister však nebyl jen mecenášem muzea.

Novostavba moravskotřebovského muzea

L. V. Holzmaister
Ludwig navštěvoval od září 1854 moravskotřebovskou farní školu. Nejpozději roku 1857 se rodina
odstěhovala z Moravské Třebové. Ludwig pak studoval na nižší reálné škole v Klagenfurtu, vyučil se
v obchodě textilním zbožím ve Štýrském Hradci a po
krátkém působení ve Vídni odešel za svým strýcem
a kmotrem Antonem Wondrou do New Yorku. Poprvé
byl v USA ve 14 letech, v roce 1867 už byl zřejmě
v New Yorku natrvalo. V roce 1870 žil prokazatelně
v domácnosti Antona Wondry. V témže roce také
získal americké občanství.
Už koncem roku 1874 se oženil s Louisou Thomassovou. Manželství však nemělo dlouhého trvání. Louisa
se stala jednou z obětí ztroskotání parníku Schiller

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

4. 7. „O HRNÍČEK TŘEBOVSKÉHO
HASTRMANA“ – soutěžní dopoledne pro děti
v maskách vodních bytostí, ostatních maskách
i bez masek v areálu moravskotřebovského aquparku. Od 10:00 do 12:00 hod v Aquaparku.
Prezentace účastníků 10:00 až 10:30 hod. Kategorie: předškoláci a školáci. Vstup pro účastníky
akce po dobu prezentace zdarma. Podrobnosti na
plakátech na výlepních plochách TS.
Zaměstnanci DDM děkují všem svým externím
spolupracovníkům a sponzorům za spolupráci ve
školním roce 2008/2009 a těšíme se na další školní
rok. Všem přejí hezké prázdniny zaměstnanci DDM.
Letáky s nabídkou ZÚ na školní rok 2009/2010 vám
budou doručeny do schránek koncem srpna nebo
začátkem září 2009.
UPOZORNĚNÍ
V sobotu 13. 6. 2009 byl na festivalu FORTITUDO
2009 nalezen flash disk slečny Moniky Smékalové.
Dotyčná si jej může vyzvednout v DDM ve všední
dny v dopoledních hodinách.

Podnikatelské aktivity a daleké cesty, muzeum
v Moravské Třebové
V roce 1896 byla založena firma L. V. Holzmaister
& Co. Předmětem její činnosti byla „výroba, dovoz,
prodej a obchod koženými rukavicemi, látkovými
rukavicemi a všemi ostatními druhy rukavic, kůží
a všemi ostatními materiály užívanými k výrobě
rukavic, konstrukce a instalace k tomu potřebných
dílen, strojů, zařízení a přístrojů, získávání, užívání
a prodej všech vynálezů, patentů, patentových práv,
výrobních postupů a všeho ostatního majetku, práv
a privilegií s tím souvisejících a působení jako konsignatář a zprostředkovatel pro ostatní společnosti
a osoby působící v rukavičkářské branži“. Holzmaister byl jedním z pěti ředitelů a zároveň subskribentů
akcií, vlastnil však 747 podílů z tisíce. Kolem roku
1900 předal Holzmaister vedení podniku švagrovi
Edwardu Thomassovi. V roce 1902 pak se svou druhou manželkou, Mary Marthou roz. Cleggovou, zahájil cestu kolem světa, ze které se vrátil v roce 1904.
Získal během ní množství artefaktů i přírodnin pro
moravskotřebovské muzeum. Protože jeho dosavadní
prostory pro uložení rozmnožených sbírek nestačily,
nechal v letech 1904 – 1906 postavit pro muzeum
novou budovu. Ta byla v následujících letech obklopena parkem, v roce 1908 byla založena muzejní
nadace. Pro muzeum byla významná také cesta man-

Už v roce 1893 založil v rodném městě sirotčí nadaci,
v roce 1900 nadaci na podporu zchudlých soukeníků
a vdov po soukenících, potřebných bývalých dělníků
továrny Josefa Johanna Wondry a zchudlých měšťanů
a měšťanek. Kromě toho Holzmaister poskytoval
jednorázové příspěvky na dobročinné účely, například
vánoční dárky chudým. V roce 1911 přispěl 15.000 K
na stavbu městských lázní.
Manželé Holzmaisterovi Moravskou Třebovou často
navštěvovali. Návštěvu obvykle spojovali s návštěvou
některých evropských lázní, pobývali např. v Mariánských Lázních nebo Baden-Badenu. Poslední
návštěva Moravské Třebové se uskutečnila v roce
1912. Další kontakty s rodným městem znemožnila
Holzmaisterovi válka a zhoršující se zdravotní stav.
Po válce pak těžce nesl zhoršení své finanční situace,
rozpad habsburské monarchie a vznik Československé republiky. Muzeu Holzmaister nicméně přispíval
až do své smrti 16. února 1923. V závěti na ně již
nepamatoval a také vdova další pomoc rezolutně
odmítla.
-jmPozn.: Podrobnosti o životě L. V. Holzmaistera
a historii muzea lze najít v publikacích vydávaných
muzeem, především v ročence Moravskotřebovské
vlastivědné listy.

Desátý fotofestival ve jménu fotografických mágů
Jubilejní desátý ročník Fotofestivalu Moravská
Třebová 2009 přináší milovníkům černobílých
i barevných snímků ukázky prací vynikajících
českých fotografů dvacátého století Josefa Sudka,
Václava Jírů a Karla Otto Hrubého, neboť záměrem
organizátorů bylo naplnit motto letošního festivalu
„Ti, kteří odešli, ale stále mají co říci…“. Společnost
přátel umělecké fotografie, občanské sdružení, v jehož čele stojí moravskotřebovský fotograf a propagátor tohoto druhu umění Rudolf Zukal, se tak už
tradičně postaral o to, aby v prvním červnovém
víkendu, navštívily město desítky fandů umělecké
fotografie, kteří sem přijeli obdivovat práce
fotografů žijících i těch, kteří už novou práci
neodvedou. Tak se v Moravské Třebové kromě prací
zmíněných klasiků české fotografie dvacátého století
opět objevili jednotliví autoři i členové několika
fotoklubů – zahraničních, k nimž už po několik
let patří polské Lodźskie Towaryzstwo Fotografiezne nebo slovenský fotoklub Obzor Žilina, a do-

mácích, mezi nimiž stabilně vídáme zástupce
fotoklubů z Litovle, Jablunkova, Nového Města nad
Metují a dalších.
Na prostranství před muzeem a v kapli domova
důchodců byl instalován Salón na šňůrách. Všechny
letos prezentované práce můžou zájemci vidět na
mnoha místech ve městě až do konce července,
narazíte na ně v úředních budovách, v sociálních
a zdravotnických zařízeních či v zařízeních
občerstvovacích, jakými je například příležitostná
galerie U Krokodýlího ocasu, kde si k pivu Litovel
můžete dát sbírku fotografií tamního foto-klubu.
Při pohledu na vystavené snímky pak můžeme
nahlas i v duchu poděkovat panu Zukalovi, že přes
nesmírnou zátěž, kterou organizace podobné akce
znamená, i ve svém krásném věku dělá tuto
každoroční práci proto, aby naše město dostal do
povědomí jedné umělecké sféry a toto umění
přiblížil široké veřejnosti.
Dagmar Zouharová
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
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 dobrodružstvím 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 2008
Půjčovní doba knihovny zůstane nezměněna. V dětském oddělení se naopak rozšíří o dopolední hodiny.
Navštívit nás v můžete: pondělí – čtvrtek: 9.00 - 17.00
hod.; pátek: zavřeno; sobota: 9.00 - 12.00 hod.
1. 7. 2009 – 31. 7. 2009 – Miroslav Kolátor, Petr
Šulc, Roman Unger
Výstava fotografií náchodských amatérských umělců v rámci Fotofestivalu Moravská Třebová 2009.
Přístupno v půjčovní době knihovny.
Knihovna dětem
1. 7. 2009 – 31. 7. 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,
Malovaný příběh, malovaná pohádka. Přístupno
v otevírací době knihovny.
Čte celá třída
Ve školním roce 2008/2009 uspořádala Městská
knihovna Ladislava z Boskovic již 11. ročník
soutěže „Čte celá třída“.
Soutěž probíhala od 1. 10. 2008 do 10. 6. 2009.
Zúčastnilo se jí 21 tříd se 409 žáky. Byly to třídní
kolektivy základních škol, speciální školy a gymnázia. Ve sledovaném období každá třída navštívila
jednou knihovnu. Nejdůležitějšími kriterii byl počet
žáků registrovaných v knihovně jako aktivní čtenáři
a počet výpůjček knih a časopisů ve sledovaném
období.
Knihovna čtvrtletně vyhodnocovala průběh soutěže,
informace předávala na jednotlivé školy a zveřejňovala je v knihovně.
Novinkou bylo, aby třída vytvořila společný
čtenářský deník, do kterého by každý soutěžící žák
přispěl minimálně jedním záznamem o přečtené
knize. Čtenářské deníky mohou sloužit jako
inspirace pro četbu na prázdniny. K prohlédnutí jsou
v dětském oddělení knihovny.
Soutěž byla hodnocena ve 2 kategoriích - I. stupeň
ZŠ a speciální školy a II. stupeň ZŠ a víceleté
gymnázium. Vítězi se stali:
I. kategorie – 1. místo: 7. tř. (Spec. škola) - 90,0 %
čtenářů a 115,40 výp./1 žák; 2. místo: 8. A (Spec.
škola) - 87,5 % čtenářů a 67,88 výp./1 žák; 3. místo:

Církve
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 čase letních prázdnin bude Rodinné a mateřské
centrum Sluníčko z a v ř e n o.
Tradiční pěší pouť do Králík se uskuteční od 16. 7.
– 18. 7. 2009. Odchod je v 6:00 hod. od kláštera.
Oblastní charita Moravská Třebová
Od 1. 6. 2009 došlo ke změně na pozici ředitele
Oblastní charity Moravská Třebová. Paní ředitelka
Gita Horčíková odešla do starobního důchodu. Olomoucké arcibiskupství na tuto funkci jmenovalo
Ludmilu Dostálovou, nynější vedoucí Stacionáře
Domeček. Paní Horčíkové srdečně děkujeme za její
obětavou práci, kterou pro Oblastní charitu Moravská
Třebová vykonala.
Stacionář Domeček se zapojil do Individuálního
projektu Pardubického kraje na sociální služby financovaného z prostředků EU a v případě, že uspěje ve
výběrovém řízení, zahájí od října novou službu –
sociálně terapeutické dílny pro zdravotně a mentálně
postižené.
K tomuto účelu nám Město Moravská Třebová bezplatně zapůjčilo prostory v horním patře Stacionáře
Domeček, které si svépomocně upravujeme do podoby těchto dílen. I touto cestou chceme vedení města
poděkovat za výpůjčku těchto místností a za vstřícný
postoj k této nové plánované službě.
V květnu jsme se s našimi klienty vydali na dvoudenní
výlet do Prahy a na hrad Karlštejn. Bezplatné ubytování nám poskytli ve svých klášterních prostorách
bratři františkáni. Prohlédli jsme si starobylý hrad
a byli jsme se podívat také v podhradí v Muzeu voskových figurín. Prošli jsme se po Václavském náměstí
a kromě Karlštejna jsme navštívili také ZOO Trója.
Počasí nám moc nepřálo, ale dobrou náladu nám to
nezkazilo. Na výlet nám zůstanou krásné vzpomínky.
I na tuto akci nám finančně vypomohlo Město Mor.
Třebová a přispělo částkou 3.000,- Kč.
Ve dnech od 13. 7. – 17. 7. pojedou naši klienti denního

stacionáře s doprovodem zaměstnanců na ozdravný
pobyt do Vysokých Tater s duchovním o. Petrem,
OFM. Záštitu nad tímto pobytem převzal hejtman
Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a Pardubický kraj poskytl ze svých rozpočtových prostředků na
tuto akci částku 10.000,- Kč.
Setkání seniorů bude 6. 7. 2009 ve františkánském
klášteře.
Nadále funguje služba: půjčovna kompenzačních
pomůcek. Kontakt: tel.: 461310627, 739002756,
Svoz seniorů a zdravotně postižených občanů na
návštěvu místního hřbitova bude pravidelně každou
druhou středu v měsíci. Nejbližší svoz bude
8. července 2009 ve 14:00 hod. z parkoviště u Domova důchodců.
Humanitární šatník bude v době letních prázdnin
od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009 u z a v ř e n.

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

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

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

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

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

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

5. tř. (III. ZŠ) - 65,5 % čtenářů a 55,38 výp./1 žák
II. kategorie – 1. místo: 3. AV (Gymnázium) - 90,0
% čtenářů a 28,25 výp../1 žák; 2. místo: 6. tř. (III.
ZŠ) - 78,6 % čtenářů a 27,04 výp./1 žák; 3. místo:
2.AV (Gymnázium) - 53,6 % čtenářů a 19,61 výp./1
žák
Vítězné třídy byly slavnostně odměněny. Třídy, které
obdržely 1. místo ve své kategorii, získaly dort
a každý žák, který se na výsledku kolektivu podílel,
obdržel knižní odměnu a čtenářský deník. Žáci
umístění na 2. a 3. místech získali knihy, čtenářské
deníky a drobné sladkosti.
Smyslem soutěže je přivést děti ke čtenářství,
naučit je pravidelně navštěvovat knihovnu, pracovat
s informacemi a v neposlední řadě vhodně vyplnit
jejich volný čas. Se soutěží „Čte celá třída“ uspěla
knihovna v projektu Knihovna 21. století, který
vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky
a finančně ji podporuje. Gratulujeme vítězům a všem
dětem přejeme krásné prázdniny!
Kdo čte, ten se nenudí
Městská knihovna Ladislava z Boskovic již popáté
připravila pro děti soutěž „Kdo čte, ten se nenudí“.
Úkolem soutěžících bylo v období od 1.10. 2008 do
10.6. 2009 nasbírat co nejvíce písmenek a sestavit
z nich zadané heslo. Písmenka děti získávaly při
každé výpůjčce knihy nebo časopisu. V letošním
roce čtenáři sestavovali citát J. A. Komenského:
„Kdo získává na vědomostech a ztrácí na mravech,
více ztrácí než získává.“
Děti mohly mezi sebou písmena vyměňovat a tím do
hry zapojovat i své vrstevníky. Měnit však mohly jen
tolik písmen, kolik návštěv knihovny a výpůjček
dokumentů uskutečnily.
Soutěže se každoročně účastní hodně dětí, protože je
lákají hodnotné ceny, které mohou získat (např.
digitální fotoaparát, hodinky, knihy, kosmetické
balíčky aj.). Novinkou letošního ročníku bylo předat,
zároveň se složeným citátem, čtenářský deník, který
by obsahoval minimálně 9 záznamů o přečtených
knihách. Výstava deníků proběhne v dětském
oddělení po celé prázdniny.
Účast v soutěži by měla děti vést ke čtení a návštěvám knihovny. Ceny byly záměrně předávány
při závěrečném shromáždění školy nebo před
spolužáky ve třídě, aby se do příštího ročníku
soutěže zapojilo co nejvíce školáků.
Výsledky soutěže „Kdo čte, ten se nenudí 2009“:
1. Minarčíková Klára (3.třída - I.ZŠ), 2. Langr Adam
(6 let),
3. Vrba Marek (7.A - III.ZŠ),
4. Vavříková Nikola (3 roky), 5. Sopoušková
Kristýna (5.C - II.ZŠ), 6. Dolečková Nikola (4.A II.ZŠ), 7. Dolečková Tereza (6.B - II.ZŠ),
8. Škrancová Veronika (2.AV - Gymnázium M.T.),
9. Čejchanová Kateřina (2.B - II.ZŠ), 10. Švichká
Kateřina (7.A - Spec.škola).
Gratulujeme! Další, již 6. ročník soutěže „Kdo čte,
ten se nenudí“, začíná 1.10. 2009!

Program činnosti KČT
Neděle 5. 7. - Cykloturistický výlet Cyklobusem na Litomyšlsko. Sraz zájemců v 8.15 hod.
u aut. nádraží, odjezd busem v 8.25 hod. Trasa
výletu v rozsahu cca 60 km bude upřesněna
před odjezdem. Vede: ing. D. Mikulková.
Neděle 12. 7. - Cyklovýlet Do Bušinova po
trase M.T. – Svojanov – Jahodnice – Bušinov –
Hoštejn – M.T. v délce cca 60 km. Sraz zájemců
ve 13.00 hod. u aut.. nádraží. Vede: P. Harašta.
Středa 15. 7. - Přátelské posezení v klubovně
odboru, od 19.00 hod. – projednání programu na
Putování Podorlickem a Ostravskem na kole.
Pátek – neděle 17. – 19. 7. - Cyklistické
Putování Podorlickem po trase M.T. – Ústí n.
O. – Záměl – Kostelec n.O. – Třebechovice p.O.
– Opočno – Záměl – Litice – Žamberk –
Letohrad – M.T. Podrobnosti k celé akci na
schůzce 15. 7. Vede: ing. J. Schneeweiss
Neděle 26. 7. - Pěší výlet Ke keltskému opidiu
u Stražiska v délce do cca 15 km. Zájemci
o akci se přihlásí do 20. 7. u ing. D. Mikulkové
(tel. 776109215) pro volbu přepravy. Podrobnosti o trase a způsobu přepravy budou
upřesněné. Vede: ing. D. Mikulková
Pro letní období budou ve středu uskutečňované
cyklovyjížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13.00 hod. u autobusového nádraží.
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Týden na dopravním hřišti
Celý týden se střídali nejmladší žáci všech tří
základních škol, Speciální školy a děti z mateřských
škol v Moravské Třebové na dopravním hřišti místního Autoklubu na ulici Zahradnické. Zde strážníci
Městské policie Moravská Třebová zorganizovali
v rámci dopravní výchovy akci zaměřenou na pohyb
zejména nejmladších cyklistů v ulicích města. Na
dopravním hřišti měli žáci možnost prakticky si
vyzkoušet jízdu křižovatkami s dopravním značením
a křižovatkami s předností vozidel přijíždějích
zprava, jízdu v odbočovacích pruzích a další praktiky nutné pro zvládnutí správného pohybu na jízdním
kole v provozu na pozemních komunikacích. Žáci
měli také možnost seznámit se s dopravními značkami a základy pravidel správného řidiče. Na dopravním hřišti strážníkům asistovali i policisté z Obvodního oddělení Policie ČR a byla k vidění i váha
k vážení nákladních vozidel, jejíž činnost dětem
předvedli kolegové z Celní správy. Celá akce se
konala pod záštitou Komise pro prevenci kriminality
města Moravská Třebová, kde tento nápad vznikl.
Městská policie jako hlavní organizátor tímto děkuje
panu Ladislavu Jokešovi, který jako zástupce místního autoklubu dal k dispozici celé dopravní hřiště
včetně jeho zařízení a značně se podílel na přípravě
celého projektu, panu Ivo Vašíčkovi, vedoucímu
provozu Cestmistrovství v Moravské Třebové, za
jehož přispění mohla být pro děti vytvořena velká
a přehledná křižovatka a také rodičům, kteří dali
k dispozici na celý týden jízdní kola svých ratolestí.
Karel Bláha, velitel MP Moravská Třebová

Tentokrát u nás
Necelé tři měsíce uplynuly od doby, kdy jsme se
vrátili z týdenního pobytu v Holandsku.
V pondělí 1. 6. 2009 jsme už v Moravské Třebové
nedočkavě vyhlíželi naše přátelé až k nám přijedou
z prohlídky Terezína a nedělního pobytu v Praze.
Tím pro nás začala týdenní velmi přátelská komunikace. Naše město si Holanďané po prohlídce rychle
oblíbili, nezalekli se ani deštivého výstupu na nově
postavenou rozhlednu „Pastýřka“. Prožili jsme
společně spoustu zajímavých chvil a zážitků, den
strávený v Lanovém centru-Olomouc či v Javořičských jeskyních. Byl to báječný týden, během kterého jsme se pozvolna zdokonalovali ve vzájemné
komunikaci. Spřátelili jsme se natolik, že čas určený
na pobyt uběhl rychle a nastalo loučení, které bylo
zvláště pro holandské studenty těžké. Skáplo i pár
slz, ale přesto jsme se museli v sobotu ráno rozloučit. Snad to i dalším ročníkům vyjde natolik dobře
jako nám!
Veronika Bakrlíková

2009

Vyvrcholení školního roku na ZŠ Palackého 1351
Celý rok byl na naší škole spjat se slovem ŠTĚSTÍ.
Toto slovo, které je každým člověkem vnímáno
trochu jinak, se stalo námětem pro celoroční projekt
žáků 2. stupně. V červnu projekt vyvrcholil školní
akademií žáků 2. stupně. 120 žáků se představilo
svým rodinným příslušníkům, známým i kamarádům
ve scénkách, jejichž scénáře i režii si vytvářeli sami,
v pěveckých vystoupeních, v tanečních číslech
s vlastní choreografií. Program byl pestrý, plný
nápadů, radosti, ale i námětů k zamyšlení. Velice nás
těší zájem široké veřejnosti, neboť dvorana muzea
byla plně obsazena. 9. června proběhla akademie
1. stupně ve velkém sále ZUŠ. Přestože nenesla
žádný konkrétní název, jako by někde v pozadí
celého programu toto slůvko figurovalo. Děti začaly
pohádkou se šťastným koncem a pak už se jen
zpívalo, recitovalo a tančilo. Možná trochu štěstí
měli i naši sportovci - atleti, kteří reprezentovali
školu. V roce 2008 mladší žákyně obsadily 2. místo

v republikovém kole Poháru rozhlasu. Letos se
prokousaly do republikového kola už jako starší
žákyně. Do celostátního kola, které se odehrávalo
v Houšťce u Mladé Boleslavi, jely s velkým
odhodláním získat medaili. Tomu odpovídalo
nasazení všech členek družstva. Starší žákyně
získaly významné 3. místo v republice. Ceny jim
předávali Tomáš Janků a Kateřina Baďurová, kteří
jsou pro mnohé ze závodnic atletickými vzory.
Na republikové úrovni se setkali atleti i atletky naší
školy v Atletickém čtyřboji. Dívky skončily
„bronzové“. Je třeba vyzvednout výkon Nikoly
Pařilové, která svými 169 cm ve výšce zůstala
v soutěži sama a významně předčila své soupeřky.
Kvalitní výkon odvedla ve výšce i Andrea Hájková
(154 cm). Starší hoši skončili na krásném 7. místě.
Výborný výkon předvedl Daniel Schramm v běhu na
1 km, za zmínku stojí i vrh koulí Pavla Nečesánka
(12, 30 m).
Mgr. Květa Štefková

Zprávy z Integrované střední školy MT
ISŠ ve švýcarském Ticinu
V květnu, se skupinou třinácti studentek ISŠ
v Moravské Třebové, jsme se vypravili na pětidenní
poznávací zájezd do jižního Švýcarska, na hranice
s Itálií vyzkoušet cizí jazyk v praxi a poznat krásnou
zemi.

posledních fotografií, pár posledních pohledů na
nezapomenutelnou krásu hor. Víc už nám čas
nedovolil. Vše krásné jednou skončí. Kanton Ticino
v nás zanechal nesmazatelné dojmy, které ještě
doznívaly celou cestu domů.
Mgr. Jiřina Cvrkalová
Vodácký kurz jako sportovní tečka
Konec 3. ročníku je v Integrované střední škole již
tradičně vyhrazen šestidennímu sportovnímu kurzu
vodní turistiky. Těší se velkému zájmu, neboť studenti se na řece Vltavě naučí základům pádlování,
řízení lodi a organizace plavby ve velké skupině.
Začíná se ve Vyšším Brodě základním výcvikem na
kanoích a po dvou hodinách vyplouváme k prvnímu
jezu, který všichni bez problémů zvládli. Snad za to
mohlo chladné počasí, v němž se nikdo nechtěl
namočit, nebo skrytý vodácký talent, nejspíš však
velmi dobrá práce našich instruktorů.

Sportovní den
aneb my všichni spolu
Dne 3. 6. 2009 se konal na hřišti při Základní škole
Čs. Armády v Moravské Třebové sportovní den
s názvem „Sportovní den aneb my všichni spolu“.
Organizátoři, kterými byly Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
Moravská Třebová a Základní škola Moravská
Třebová, Čs. Armády, použili záměrně slovo spolu.
Zástupci těchto škol chtěli podpořit princip kooperace zdravých dětí a dětí s handicapem. Tato akce se
uskutečnila pod záštitou radní Pardubického kraje
Ing. Jany Pernicové a za podpory města Mor. Třebová a mnoha sponzorů. Žáci si zajistili udržení fyzické a psychické kondice, rozvoj sportovních schopností, jednání ve smyslu „fair-play“ a též si podpořili
rozvoj osobnosti. Sportovní disciplíny byly klasické
atletické jako skok daleký, překážková dráha, hod
míčem – medicinálním míčem, slalom,…, ale také
speciální jako jízda na vozíku, při které si vyzkoušeli
jízdu na vozíku a manipulaci s ním; prostorová
orientace, kdy si žáci vyzkoušeli dojít bez zrakové
kontroly k cíli; rozvoj hmatu – seznámení s pomůckami pro osoby se zrakovým postižením, poznávání
předmětů, obrázků bez zrakové kontroly; sluchová
diferenciace – rozlišování zvuků bez zrakové kontroly (klapky, šátek) a rozvoj prostorové orientace
(určit zdroj zvuku a jeho umístění v prostoru).
Naším cílem bylo zajistit kooperační, integrační,
socializační, edukační význam sportovních aktivit.
Což se nám podařilo. Za všechny spokojené děti,
rodiče, pedagogy a diváky děkuji všem, kteří se na
akci podíleli jak finančně, tak organizačně.
Mgr. Eva Ditzelová Brožková,
DiS (Speciální ZŠ, MŠ a Prš Mor.Třebová)
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Společně jsme navštívili malebná městečka Luzern
a Lugano. Nevynechali jsme ani klimatické lázně
Engelberg. Švýcarsko je také země hor a nás zlákala
3239 m vysoká hora Titlis, na kterou nás dopravila
lanovka. Sice se tím snížila sportovní hodnota, ale
zbylo nám více sil na vychutnání přírodních krás
alpského masivu.
Další zastávka byla v městečku Altdorf, na kterou
nám mimo jiné zůstala památka v podobě společné
fotografie u sochy ostrostřelce Wilhelma Tella. Naše
jablka zůstala celá a mohli jsme si je klidně sníst na
cestě do čokoládovny, kde se vyrábí pravá švýcarská
čokoláda. Součástí prohlídky byla i ochutnávka
produktů. Myslím, že málokdo odolal. S pusou
umazanou od čokolády a se sladkými vzpomínkami
jsem se vydali do parku švýcarských miniatur
„Swiss Miniatur“ v městečku Melide, kde se nachází
více než sto modelů významných švýcarských
staveb a míst. Tajemný název měl cíl naší večerní
prohlídky – oktagonální baptisterium. Šlo o nejstarší
dochovanou sakrální stavbu ve Švýcarsku, starobylou křtitelnici ze začátku 6. století.
Další den byla na programu procházka kolem jezera
Lago di Maggiore a návštěva poutního místa
Madona del Sasso. To leží vysoko v horách a cestu
k němu nám opět ulehčila lanovka.
K největším zážitkům patří návštěva horského údolí
Valle Versaska, kde člověk snadno zapomene, ve
kterém žije století. Jde o zapadlé údolí v horách,
ve kterém se nachází vesnice Lavertezzo. Domy
i střechy jsou zhotoveny pouze z kamení. Pár

První etapa končí po dlouhých 20 kilometrech
v Branné a navíc prší! Druhý den nás čeká kratší
úsek Branná - Český Krumlov. Celé odpoledne se
pak ještě procházíme krásným historickým městem.
Třetí a náročný úsek plavby pokračuje z Krumlova
do Zlaté Koruny. Přes všechny vyhlášené
krumlovské jezy projíždíme zcela bez potíží, stále se
nám nikdo nevykoupal. Poslední dlouhý, ale moc
krásný den na vodě pádlujeme až do Boršova
u Českých Budějovic, přespíme ještě naposledy
v kempu a jede se domů. Spluli jsme vlastními
silami asi 70 říčních kilometrů, čemuž se téměř
nechce věřit... a podívali jsme se do jižních Čech,
kde většina studentů ocitla poprvé v životě.
Chladné a deštivé počasí odradilo většinu ostatních
vodáků, a tak jsme si vychutnávali poklidnou plavbu
i občasné sluníčko. Na to, co studenti zvládli, mohou
být právem pyšní.
Mgr. Jiřina Cvrkalová

Novinky z „Křižovatky“
Jako každoročně ke konci školního roku jsme si
vzpomněli na naše milé přátele z domova pro seniory. Žáci 1. i 2. stupně si pečlivě připravili svá
vystoupení. Naši předškoláci a prvňáci pásmo říkanek a písniček, druháci pískali na flétničky, děti ze
třetí třídy zpívali o našich čtyřnohých přátelích –
zvířátkách. Druhý stupeň prezentovali sedmáci
pásmem veršovaných pohádek. Do domova pro
seniory chodíme pravidelně a rádi.
Další velkou akcí byl „Tajný výlet“ dětí ze školní
družiny, který proběhl 12. - 14. 6. Ptáte se proč byl

tajný? Děti do poslední chvíle nevěděly, jaký bude
program výletu, kterého se zúčastnili také kamarádi
z linhartické ZŠ. Výlet narušilo nepříznivé počasí,
ale i přesto děti stihly pobýt v domě dětí, v sobotu se
přemístit do nedalekého Malíkova, kde měly základnu, stihly také výlet do Ludvíkova za vojenskou
technikou. Dostatek času byl i na navázání kamarádství s místními dětmi. Celou akci připravili pro svoje
mladší kamarády členové školní samosprávy, která
na naší škole pracuje velmi dobře.
Učitelé z „Křižovatky“
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Cykloman 2009
Orálek potvrdil své kvality
Náročný druhý závod Cyklomanu přilákal šedesátku
startujících. Přinesl boj ostře sledovaný třebovskou
veřejností. Nebyla nouze o hrozivé pády a defekty.
Výsledky potvrdily kvality favoritů.
Před rokem vystřídal úvodní závod seriálu
„Dětřichovský prolog“ (9 km) terénní závod horských
kol „Moravskotřebovská Cross country (15 - 30 km).
Náročnost účastnící tehdy naprosto zvládli, ba naopak
si pochvalovali umístění závodu do centra dění - do
samotného města, kde se stávají jistou atraktivitou pro
početné diváctvo. Napjaté očekávání letošního
ročníku bylo ve městě poslední týden znát. Tolik
nevídaných cyklistů na Křížovém vrchu bylo velmi
podezřelých. Kdo bude chybět, kdo přijede nový? Jak
dopadnu já? „Samozřejmě ze sebe vydám, co dokážu,
třeba i vyhraji .Snad umím ještě jezdit. Ale je nás pětice
vyrovnaných, kterým takový závod vyhovuje: Kadidlo,
Dvořák, Pocsai, Doležel a překvapit může kdokoliv
z přespolních“ lehce glosoval své ambice jeden
z favoritů D. Orálek těsně před startem.
Nakonec se předpoklady naplnily. Po startu odskočila
od hlavního pole právě tato skupina jezdců, jimž
zdatně „zatápěl“ právě havlíčkobrodský Stejskal,
který se namlsal skvělým umístěním v úvodním
závodě seriálu. Jezdecká vyrovnanost bikerů v příštích
okruzích nedovolila příliš měnit pořadí, spíš
ovlivňovala individuální taktiku cyklistů, kterou
mohlo pokazit jen něco nečekaného. „Ve čtvrtém
okruhu se mi namotala při průjezdu pod Knížecí
loukou do zadního kola tráva, než jsem ji odstranil,
čelo bylo neviditelné“ smutně poznamenal loňský
cykloman D. Dvořák. Rozhodoval finiš, za poslední
zatáčkou na náměstí jsem získal metrový předstih.
Soupeř byl hodně dobrý“ zhodnotil vítěz Orálek.
Dobří byli všichni, kteří náročný závod zvládli a dojeli
do cíle. Pětikilometrový okruh byl hodně krutý
i vyčerpávající; nicméně většina jezdců trať překonala
vyšší průměrnou rychlostí než 20 km (vítěz téměř
27 km/h).
Ocenění patří pořadatelům Mičkovi a Štěpánkovi.
Odměnou jim byla dobrá nálada, která se rozhostila po
závěrečném vyhlášení v areálu TJ Slovan.
Závod byl úspěšnou akcí a prokázal unikátnost seriálu
a pravdivost sloganu „Moravská Třebová - hlavní
město cyklistiky“.
Z výsledků:
M 1 (do 40 let) - 30 km (6 okruhů)
1. Orálek Dušan
M.Třebová
1:07:16
2. Stejskal Zbyněk
Havlíčkův Brod
1:07:17
3. Kadidlo Jiří
M.Třebová
1:07:36
M 2 (nad 40 let) - 30 km
1. Doležel Josef
M.Třebová
1:09:49
2. Pavlík Miroslav
M.Třebová
1:16:42
3. Köonig Leopold M.Třebová
M 3 (nad 50 let) - 30 km
1. Orner Zdeněk
Zlín
1:13:23
2. Petraš Stanislav Osík
1:17:56
3. Hanák Jaroslav
M.Třebová
1:19:03
M 4 (nad 60 let) - 15 km (3 okruhy)
1. Kubín Jan
M.Třebová
0:53:02
2. Štěpánek Antonín M.Třebová
0:53:03
3. Ondra Josef
M.Třebová
0:56:36
Z 1 (do 40 let) - 20 km (4 okruhy)
1. Vondráčková Jana Čerti Kunčina
0:58:23
2. Frišová Kateřina Čerti Kunčina
0:59:33
3. Petrašová Lad.
Osík
1:06:42
Z 2 - 20 km
1. Schneiderová Bed.Čerti Kunčina
0:54:43
2. Vojtková Marie
M.Třebová
1:06:42
3. Rolencová Dita
M.Třebová
1:38:29
Junioři - 20 km
1. Dokoupil Vojtěch M.Třebová
0:54:00
2. Sedláček Michal M.Třebová
0:54:44
3. Kadidlo Petr
M.Třebová
1:08:00
BACH 2009 opět pro Schneiderovi
Téměř stovka účastníků si pochvalovala závod.
Domácí cyklisté využili dokonale znalost tratě.
Schneiderovi byli nejlepší, už počtvrté. Rozhodly
časové penalizace.
Po osmé se uskutečnil cyklistický orientační závod

dvojic, známý jako BACH. (Bohemian Advance
Chalenger). Na startu se jich sešlo 47, takže to byla
jedna z nejlepších účastí za dobu trvání.
Pořadatelé připravili celkem 28 stanovišť s rozdílnou
bodovou hodnotou (rozhodovala vzdálenost, nadmořská výška). Favorité skloubili dohromady silné
páry, které chtěly boj o prvenství ztížit nejčastějším
vítězům. Luděk a Bedřiška Schneiderovi dominovali
dosud třikrát, resp. v loňském roce zvítězili Luděk
a Jan Schneiderovi.

Co rozhodovalo? Jako vždy preciznost a jezdecká
technika, štěstí i zvolená taktika. Mnozí zvládli
úctyhodný počet kontrol (15 až 20). Rozhodující byl
ovšem jako vždy bodový zisk. Protivítr do cíle
poněkud zlobil, takže někteří po dobrém výkonu
získali penalizaci za nedodržený čas. Nicméně
soutěžní boj byl hodně vyrovnaný, o prvé pětici
v pořadí pochyb nebylo, pozice 6.-10. byla hodně
překvapivá, pro aktéry potěšitelná.
„Zvládli jsme 16 kontrolních stanovišť, najezdili téměř 80 km, mnozí dokonce ještě více. Jenže se nevešli
do časového limitu čtyř hodin a zpřísněná penalizace
tak rozhodla. My jeli v náramné pohodě, velice nás těší
opětné prvenství“ glosoval v cíli spokojený vítěz.
Závod se vydařil, zklamání pociťují pouze ti, co
„zakufrovali“ či defektem přišli o šanci bodovat.
Celkové pořadí
1. Schneiderovi L. a B.
(M2, Z2) 2311,5 bodů
2. Mikšánek - Rotter
(M1)
2232,0 bodů
3. Kadidlo - Sedláček (M1)
2188,0 bodů
4. Doležel - Vondráčková (M2,Z1) 2152,8 bodů
5. Mička - Vojtková
(M3, Z2) 2023,2 bodů
6. Keclík - Mačátová
(J - Z1)
1876,0 bodů
7. Třasák - Petraš (Osík) (M1 - M3) 1869,0 bodů
8. Mačát - Ošlejšek
(M4 - M3) 1803,0 bodů
9. König - Slavíčková
(M2 - Z1) 1761,8 bodů
10. Hirt - Hárych
(M2)
1742,0 bodů
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Stolní tenis
Stolním tenistům se sezóna 2008/2009 příliš
nepovedla. Jestliže v předešlých letech atakovali
metu postupu do vyšší soutěže (loni
5. místo), tentokrát museli bojovat na
opačném konci tabulky. „A“ muži
ve složení J. Maděra, M. Kalandra
ml., J. Ertl a P. Zítka obsadili 11.
příčku v divizi Pardubického kraje.
V play-out o zachování divizní příslušnosti
nakonec jasně přehrálo „áčko“ ve dvou zápasech
družstvo TTC Ústí nad Orlicí C 9:4 a 9:2. Jedničkou
v mužstvu a nejúspěšnějším hráčem celého oddílu je
i nadále Jaroslav Maděra.
„B“ muži - M. Mrva, I. Přichystal, E. Palatka
a L. Durák - dosáhli na konečné 6. místo v krajské
soutěži Pardubického kraje. Družstvo složené
z ostřílených hráčů bojovalo po celou sezonu na
špici tabulky. Lídrem družstva byl Milan Mrva,
který si svými výbornými a vyrovnanými výkony
přesvědčivě řekl o zařazení do družstva „A“, kde by
se měl stát jistou posilou.
„C“ muži - M. Muselík, J. Skácelík, L. Grepl,
J. Berger, T. Riemer a L. Jurka skončili na skvělém
třetím místě regionálního přeboru. Céčko se v soutěži představilo jako dobře seřízený stroj a vyrovnanost hráčů a skvělá atmosféra v mužstvu,
o kterou se staral zejména Míra Muselík z postu
jedničky družstva, přinesla své ovoce. Pouhé čtyři
porážky v celém ročníku jsou důkazem kvality
celého kolektivu.
„D“ muži se představili jako notně “omlazené“
družstvo, když důchodce B. Holešovského, V. Přichystala a M. Kalandru st. doplnili mladí padesátníci
I. Krepl, P. Konečný a L. Peša. Plni nadšení a elánu
válcovali v regionální soutěži jednoho soupeře za
druhým a celkové druhé místo je velkým a zaslouženým úspěchem. Tahounem mužstva byl nestárnoucí, letos sedmdesátiletý Bohumil Holešovský,
který z 54 odehraných utkání odešel pouze sedmkrát
poražen.
„E“ muži ve složení J. Peškar, M. Bělohlávek,
E. Němečková, L. Růžička, L. Tesolin, D. Kühr,
V. Fafílek a Š. Janků obsadili v regionální soutěži
11. místo. Pod vedením zkušeného Jindry Peškara tu
především sbírají první cenné zkušenosti v mužských soutěžích naši mladí a nadějní hráči. Věříme,
že nelichotivá 11. příčka všechny vyburcuje k větší
tréninkové píli a aktivitě. Jedničkou v družstvu byl
Martin Bělohlávek, ale i ten má velké rezervy, na
nichž by měl zapracovat.
„A“ žáci - L. Tesolin, V. Fafílek, Š. Janků, D. Němeček, Šejnoha - obsadili
celkově 7. místo
v krajské soutěži. Naši nejmladší se pod trenérským
vedením Z. Tesolinové a R. Vykydala v soutěži
rozhodně neztratili a závěrečné zápasy ukázaly, že je
možné v příští sezóně pomýšlet na vyšší mety.
Pozici jedničky si vybojoval Leonardo Tesolin,
kterého výborně doplňoval Viktor Fafílek.

Moravskotřebovská mládež dominovala
Letošní mistrovství ČR ze vzduchových zbraní
mládeže se konalo ve dnech 5. a 6. června
v Pnětlukách u Loun. Třebovská mládež
střeleckých klubů AVZO, BTS a DDM se
zúčastnila soutěže ve všech čtyřech kategoriích
v puškách i pistolích. Střílelo se na přesnost
a rychlost. Terče byly různých velikostí, papírové
i kovové. Moravskotřebovští byli nejúspěšnějším
klubem celého mistrovství. Naše mládež reprezentovala město nejen střeleckými výsledky, ale
také kázní, jak to hodnotil předseda Střeleckého
svazu Ing. František Humpolec. Kvalitním výsledkům předcházela dlouhodobá příprava s materiálním zabezpečením od mateřských klubů a s finančním přispěním našeho města.
Na přípravě se podíleli mladí střílející trenéři
pánové Petr Štěpánek, Dominik Žák a Martin
Čechal, dále starší trenéři pánové Zdeněk Hensl,
Zdeněk Kadlec, Jan Kumstýř a Michal Sedlář.
Výsledky pušky jednotlivci: mistr republiky:
Martin Čechal (do 26 let), na druhém místě:
František Přidal (do 12 let), Petr Štěpánek (do 21
let), na třetím místě: Marek Kumstýř (do 12 let),
Michael Pavliš (do 21 let)
Výsledky pušky družstva: mistři republiky:
F. Přidal, P. Dospěl, L. Záplata (do 12 let),
P. Štěpánek, D. Žák, M. Čechal (do 26 let), na
druhém místě: P. Vlk, T. Mazalová, S. Šmedková

(do 12 let), A. Král, M. Piňos, M. Lipavský (do 18
let), L. Kadlec, M. Pavliš, O. Štol (do 21 let).
Výsledky pistole jednotlivci: mistři republiky:
František Přidal (do 12 let), Petr Štěpánek (do 21
let), Martin Čechal (do 26 let), na druhém místě:

Marek Kumstýř (do 12 let), Lukáš Kadlec (do 21
let), na třetím místě: Tomáš Kalášek (do 12 let),
Michael Pavliš (do 21 let).
Výsledky pistole družstva: mistři republiky:
F. Přidal, P. Dospěl, L. Záplata (do 12 let),
L. Kadlec, M. Pavliš, O. Štol (do 21 let),
P. Štěpánek, D. Žák, M. Čechal (do 26 let), na
druhém místě: P. Vlk, T. Mazalová, S. Šmedková
(do 12 let), A. Král, M. Piňos, M. Lipavský (do 18
let), na třetím místě: D. Pokorný, T. Kalášek,
P. Vala (do 12 let).
Hlavní trenér Miroslav Pařízek
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Michal Lešinger doletěl
pro republikový bronz
První otevřené mistrovství České a Slovenské republiky v bezmotorovém létání uspořádal Aeroklub
Partizánske pod záštitou obou národních aeroklubů
ČR a SR. Zúčastnění piloti dokázali pod slovenskou oblohou v
proměnlivém počasí úspěšně
odlétat sedm soutěžních úloh. Na
startovní listině bylo zapsáno
celkem 70 letců (50 českých a 20
slovenských), kteří bojovali ve
třech soutěžních třídách: klubové, patnáctimetrové kombinované a volné kombinované. Tři soutěžící ze Svitavska
obstáli na šampionátu velice dobře.
Michal Lešinger, reprezentant Aeroklubu Moravská
Třebová, získal v nejvyšší republikové soutěži bronzovou medaili a navázal tím na svůj výsledek z loňského roku. „Jeho třídu vyhrál hranický junior
Radek Krejčiřík, který se stal vůbec nejmladším
mistrem České republiky v „dospělém“ plachtění
v celé historii,“ sdělila manažerka vnějších vztahů
Aeroklubu ČR Eva Maixnerová. V klubové soutěži
se jako nováček na MČR představil i poličský plachtař Jan Rensa, který s 3078 body obsadil 16. místo.
„To je na závodní premiéru v silné konkurenci velmi
slušný výkon,“ poznamenala manažerka. Další
z našich plachtařů, Jiří Štěpánek, vybojoval dvanácté
místo v kombinované volné třídě.
Výsledky z 1. otevřeného MČR a MSR
Klubová třída: 1. Radek Krejčiřík (AK Hranice)
4196 bodů, 2. Lubomír Motl (AK Kyjov) 4087,
3. Michal Lešinger (AK Mor. Třebová) 4082.
(mev)

Červencová sportovní pozvánka
BOX – Memoriál Františka Helebranda - 3. - 5. 7.
2009 (13.ročník mezinárodního turnaje v boxu juniorů). Sobota - vyřazovací a semifinálové boje. Neděle
dopoledne - finálová střetnutí. Dvorana muzea.
CYKLISTIKA – ORI Cup – 4. závod seriálu CYKLOMAN 2009 - silniční závod jednotlivců - typický jednorázový závod na 44 až 132 km podle kategorií
Datum, místo akce a čas startu: 11.7.2009; Petrušov
(od hospody), hromadný start ve 13:00. Pořadatel:
Dušan Orálek, tel. 465 320 346 - Miroslav Pavlík. Přihlášky: U pořadatele nebo v den akce mezi 12:00 – 12:45
v místě startu. Startovné: 100 Kč - režie a malé občerstvení. Trasa závodu: Petrušov - Třebářov - Krasíkov Hoštejn – Hančina – Jahodnice – Maletín - Svojanov Dětřichov - Staré Město - Petrušov. Do dalších okruhů se
pokračuje po stejné trase. Kategorie: Masters (M1) muži do 40 let (rok nar. 1989 až 1970), Oldies (M2) muži nad 40 let (rok nar. 1969 až 1960), Rakváči (M3) muži nad 50 let (rok nar. 1959 až 1950), Urnáči (M4) muži nad 60 let (rok nar. 1949 a starší), Ženy (Z1) - ženy
do 40 let (rok nar. 1970 a mladší), Dámy (Z2) - ženy nad
40 let (rok nar. 1969 a starší), Junioři (J) - muži do 20 let
(rok nar. 1990 a mladší). Délky závodu pro kategorie:
muži: 3 okruhy - 135 km (jeden okruh má cca 45 km),
ženy: 1 okruh - 45 km. Poznámka: do třetího kola půjdou
pouze dobrovolníci a to jen v případě, že v cíli druhého
kola budou do 20 minut od vedoucího jezdce. Hodnocení: závodník si může zvolit počet okruhů dle vlastní
zdatnosti, vyhodnocen v pořadí však bude až za závodníkem s větším počtem absolvovaných okruhů. Předpis:
závod se koná za plného silničního provozu a závodníci
se zúčastňují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, každý
závodník musí mít během celého závodu cyklistickou
přilbu. Ceny: budou losovány v tombole na závěrečném
večírku.
Moravskotřebovský maratón - 18. 7. 2009 – 5. závod
seriálu CYKLOMAN 2009
Druh akce: crosscountry závod na tratích 50 km (převýšení 700 m) a 80 km (převýšení 1460m). Start: 9:00
(fotbalový areál SKP Slovan). Trasa závodu: M.Třebová (areál SKP, fotbal) - Bukovina - Dvorská - HušákKřenov - Roh - Hřebeč - Mladějovské Hradisko - Nová
Ves - M.Třebová. Oproti loňsku drobné úpravy - pro větší
zajímavost. Kategorie: viz ORI Cup. Pořadatel: Pavel
Brettschneider, tel. 603 502 774. Startovné: 100 Kč za
splnění následujících podmínek: 1. pouze pro závodníky
účastnící se Maratonu v rámci Cyklomanu (při placení
nahlásí, že jedou v rámci Cyklomanu),
2. musí se zúčastnit minimálně jednoho závodu v rámci
seriálu Cykloman před konáním maratonu
Poznámka: Další podrobné informace a on-line přihlášení na webových stránkách www.bredy.cz
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Fotbalová sezóna v cíli
Květen s řadou volných dnů posunul fotbalové
soutěže o notný kus vpřed a vlastně k závěru v měsíci
následujícím. Kdo měl zájem, mohl na stadionu de
facto obden vidět nějaký zajímavý zápas. Fotbalová
družstva z města si při kolísavých výsledcích uchovala
relativně stabilní pozice v tabulkách, takže je zřejmé,
že definitivní bilance soutěžního ročníku 2008/2009
není nijak překvapivá.
A muži celoročně bojovali v prvé části tabulky – po
zimě bylo jasné, že úsilí o postup je marné, stejně jako
jim nehrozily boje o záchranu. V součtu s permanentně
se proměňujícím kádrem je konečné umístění
maximem. Stejné hodnocení se vztahuje i k rezervě
bojující v 1.B třídě. Prvenství tak neuniklo pouze
„céčku“, které sice v posledním kole prohrálo
v Opatově, ale o primátu v III.třídě rozhodla vzájemné
utkání, resp. domácí vítězství 4:0. Dorostenecké celky
doplatily na generační obměnu, týmy žákovské
kategorie se celoročně trápily – nakonec zachránily
v poslední chvíli na úkor okresního rivala Poličky.
Podle informací z výboru fotbalu „béčko“ přepustí
start v 1.B třídě Sj Cerekvice, zatímco „céčko“ postup
do OP svému přemožiteli Opatovu.
Kaleidoskop výsledků:
A muži - Skuteč 3 : 0 (1:0) Šatník P., Holly, Kučerňák; Tesla
Pce - A muži 2 : 1 (1:0) Šatník P.; A muži - Hlinsko 1 : 0 (1:0)
Šatník P.; Ústí n/Orl. - A muži 5 : 0 (3:0); A muži - AS Pce 1 : 1
(0:0) Švanda (PK)
Kon.pořadí: 7. místo 30 12 9 9 49:45 45bodů
Vysoké Mýto B - B muži 0 : 0; B muži - Ústí n/Orl. B
5 : 1 (1:1) Polák, Fikr, Skřebský, Staněk, Strouhal; Č.Třebová
B - B muži 1 : 2 (0:1) Šatník P., Pařil; B muži - Morašice 0 : 1
(0:0); Svitavy B - B muži 2 : 1 (0:0) Aberle
Kon.pořadí: 8. místo 26 10 5 11 40:48 35 bodů
Staré Město - C muži 0 : 1 (0:0) Kolář; C muži - Rohozná 1: 1
(0:0) Musil; Jevíčko B - C muži 2 : 4 (1:0) Musil, Horák, Cink
P., Potáček M.; C muži - Linhartice 3 : 2 (2:0) Šatník P. 2,
Švanda; Opatov - C muži 2 : 1 (2:0)
Kon.pořadí: 1. místo 28 19 6 3 81:34 63bodů
Litomyšl - Dorost st. 2 : 1 (0:1) Kozák; Dorost st. - Polička
5 : 0 (2:0) Polák 3x, Linhart, Brychta; Č.Třebová - Dorost st.
1 : 4 (1:3) Zemánek, Linhart, Komoň T., Polák; Dorost st. Hlinsko 3 : 2 (0:0); Svitavy - Dorost st. 3 : 0 (1:0)
Kon. pořadí: 5. místo 26 11 5 10 45:33 38 bodů
Litomyšl - Dorost ml. 6 : 1 (4:1 ) Muselík; Dorost ml. - Polička
4 : 0 (3:0) Coufal 2x, Kozák, Pálka; Č.Třebová - Dorost ml.
5 : 1 (1:0); Dorost ml. - Hlinsko 0 : 2 (0:0); Svitavy - Dorost ml.
1 : 0 (1:0)
Kon.pořadí: 12. místo 26 7 3 16 33:74 24 bodů
Žáci st. - Tesla Pardubice 0 : 4 (0:0); Polička - Žáci st.
2 : 3 (0:2); Žáci st. - Letohrad 1 : 6 (0:3) Schupler; Třemošnice
- Žáci st. 2 : 1 (0:1); Žáci st. - Hlinsko 2 : 3 (0:1)
Kon.pořadí: 13. místo 26 2 3 21 21:85 9 bodů
Žáci ml. - Tesla Pardubice 0 : 1 (0:1); Polička - Žáci ml. 2 : 2
(0:1) ; Žáci ml. - Letohrad 0 : 5 (0:5); Třemošnice - Žáci ml.
2 : 3 (0:2) Oravec 2, Popelka; Žáci ml. - Hlinsko 0 : 8 (0:4)
Kon.pořadí: 13. místo 26 4 3 19 20:93 15 bodů

Přípravka v sezóně 2008/2009
Dvě družstva (starší, mladší) jsou těmi nejmladšími,
kteří se zúčastňují pravidelných soutěží. Dva z turnajů

se uskutečnily také v Moravské Třebové. A jak si vedla
přípravka v sezóně 2008 – 2009?
Mladší přípravka (ročník 2000 a mladší) se
zúčastnila čtrnácti turnajů. Odehrála celkem 42 zápasů
s bilancí 36 výher, 3 remízy a 3 prohry při skóre
173 : 24. Tyto výsledky nám zajistily vítězství ve
skupině krajské soutěže. Vrcholem sezóny byla účast
v soutěži O pohár ČMFS. První kolo se odehrálo
31. května v České Třebové a naši nejmladší fotbalisti
si vedli velice dobře. Po výsledcích s Českou
Třebovou 2:0, Jablonném nad Orlicí 4:0 a Poličkou
3:1 Slovan svoji skupinu vyhrál a postoupil tak do
finálového turnaje. Ten se odehrál 6. června v Hlinsku.
Ve čtyřčlenné skupině jsme prohráli s Holicemi 0 : 4
a pak jsme porazili Litomyšl 4 : 1 a Hlinsko 3 : 1. Tím
jsme si zajistili 2. místo a postup do play off
o přeborníka kraje. V semifinále jsme se utkali se
Svitavami a prohráli 0 : 3. Čekal nás zápas o 3. místo
s Českou Třebovou a opět jsme neuspěli – 0 : 4.
Hodnocení trenéra J. Štaffy: „Za předvedené výkony
se stydět nemusíme a kluci předvedli velice solidní
fotbal. V posledních dvou zápasech jsme doplatili na
úzký kádr a fyzické vyčerpání hlavních opor (Pavel
Neumann, Adam Kaláb a David Mikšánek), které
odehrály celý turnaj téměř bez střídání.“
Konečné pořadí: 1. Holice, 2. Svitavy, 3. Česká
Třebová, 4. Moravská Třebová. Nechali jsme tak za
sebou některé oddíly s velkou tradicí mládežnické
kopané – Pardubice, Chrudim, Letohrad, Ústí nad
Orlicí a dosáhli na umístění, které je krásným
úspěchem našich nejmladších fotbalistů.
Herní systém starší přípravky byl stejný jako
u mladších kolegů. Sezónu mužstvo odehrálo s bilancí
31 výher, 4 remízy a 7 proher při skóre 176 : 65. Na
poháru v České Třebové chlapci dosáhli tyto výsledky
Slovan - Česká Třebová 2 : 3, Jablonné 4 : 1, Polička
0 : 0. To bohužel na postup nestačilo. Pod výsledkem
se výrazně podepsala neúčast opor Zdenka Stupky
a Jirky Sedláka, kteří v tomto termínu reprezentovali
Slovan na mezinárodním turnaji mladších žáků
v Holandsku.
Trenér P. Vykydal to zhodnotil: „I přes vyřazení
v poháru lze sezónu považovat za úspěšnou. Hlavně
díky předváděné kombinační hře, což by mohlo být
příslibem pro zlepšení výsledků v žákovských
kategoriích. Za výkony během celé sezóny bych chtěl
pochválit všechny hráče, ale o malý kousek nad ostatní
vyčníval David Huf.“
Za celoroční kvalitní práci patří velké poděkování také
trenérům – J. Štaffovi, V. Štrajtovi, V. Dokoupilovi,
P. Vykydalovi a Š. Schwarzovi.
Upozornění: Rodiče, jejichž ratolesti by měly zájem
se stát fotbalisty, informujeme, že tréninky přípravek
a fotbalové školičky budou opět probíhat od září
v pondělí na hřišti SKP Slovan; tam se rovněž dozví
další podrobnosti.

A mužstvo po posledním utkání sezóny 2008/2009
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