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Na městských objektech se brzy objeví fotovoltaické panely
Na více než desítce objektů v majetku města by se v dohledné době měly objevit solární
panely. Město si tak chce zajistit výrobu části potřebné elektrické energie z obnovitelných a tedy ekonomicky výrazně úsporných zdrojů, mezi něž patří sluneční záření.
Ekonomicky lukrativní způsob výroby energií se však napřed musí techologicky a především finančně zajistit. V současné době je proto úkolem číslo jedna najít finanční
zdroje pro instalaci solárních technologií. Podle místostarosty Václava Mačáta lze tento záměr financovat z rozpočtu města, nebo prostřednictvím úvěrů.
Zastupitelstvo města se na svém zasedání
3. září bude zabývat projednáním rozpočtové změny týkající se vyčlenění prostředků na
zřízení prvních fotovoltaických elektráren na
městských objektech. Finance na ně by mohly
být převedeny z plánované investice pro vybudování umělého fotbalového trávníku na stadionu TJ Slovan, které bylo odloženo, protože
na jeho dofinancování nelze v současnosti získat dotace.
Panely by měly sloužit na výrobu energie pro běžný provoz vybraných městských institucí a organizací, mezi nimi například pro sociální služby,
mateřské školy či základní školy v Palackého
a Olomoucké ulici, ale i pro jiné objekty. Uvažovalo se také o komplexu Rehau arény, kde však
tato možnost nepřipadá v úvahu kvůli konstrukč-

škol Jiráskova či Piaristická. Na to je z rozpočtu města potřeba vyčlenit tři miliony korun.
Aktuálně jsou podepsány smlouvy s ČEZ o připojení do rozvodné sítě u osmi objektů. Jednat
se bude o dalších třech místech. Připravuje se
výběrové řízení na dodavatele technologií, přičemž na každý objekt bude probíhat samostaně.
Předpokládá se oslovení pěti dodavatelů. Výběrová řízení budou probíhat podle interní směrnice městského úřadu o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Dagmar Zouharová

ním podmínkám střechy zimního stadionu.
Město nyní dokončuje projekty fotovoltaických elektráren
na střechách domů a dolaďuje
smlouvy s firmou zajišťující
distribuci elektřiny do rozvodné sítě. Cena jedné výrobny
solární energie se pohybuje
okolo jednoho a půl milionu
korun, proto se bude projekt
realizovat po etapách. V letošním roce by mělo město fotovoltaiku na svých střechách
umístit na budově sociálních
služeb, a pak buď na základní
škole v Palackého ulici, po- Rekonstrukci objektu MŠ Jiráskova možná završí instalace
případě na střeše mateřských solárních panelů		
Foto: Dagmar Zouharová

Kolem prvního září se městem ponese holandština, na hřišti
se bude hrát mezinárodní fotbal
Na návštěvě Moravské Třebové bude na přelomu srpna a září delegace našeho partnerského města Vlaardingenu, jehož starosta Tjerk
Bruinsma sem zavítá v doprovodu čtyř členů
městské rady a zároveň členů výboru nadace

Publikace k dvaceti letům partnerství
Přátelé Moravské Třebové. Na programu prvního dne, v pátek 31. srpna 2012, bude mimo jiné
křest brožury vydané k dvacetiletému jubileu
našich partnerských vztahů. Křest holandské

verze se uskutečnil při návštěvě české strany ve
Vlaardingenu letos v květnu. Vzhledem k délce
trvání partnerství je nabíledni, že se ve dvou minulých dekádách na radnici obou měst vystřídali různí starostové, ti bývalí moravskotřebovští
budou v pátek večer pozváni k oficiálnímu setkání s holandskými hosty.
Kromě sobotní návštěvy Kejklí a kratochvílí se vlaardingenský starosta
s doprovodem účastní další zajímavé
akce: slavnostního otevření modernizované hasičské zbrojnice ve Starém
Městě, kde dojde k předání čestného
uznání SDH Starého Města starostům
Moravské Třebové a Vlaardingenu.
Ten poskytl v roce 2007 městu Moravská Třebová hasičský speciál Volvo, který nyní slouží právě ve Starém
Městě. V nedělním programu partnerské návštěvy našla místo prohlídka
města a jeho novinek – rozpracovaných a realizovaných strategických projektů, mezi které
patří výstavba Cesty od renesance k baroku,
pokračování rozšiřování průmyslové zóny či
regenerované plochy sídliště Západní.

Zatímco holandskou delegaci čeká množství
oficiálních akcí, první zářijový víkend se ve
městě ponese také v duchu přátelského sportu. Jak už jsme informovali v minulém vydání zpravodaje, do Třebové se po čase sjedou
mládežnické oddíly z našich partnerských
měst – z německého Staufenberku a slovenské Banské Štiavnice. Kdo se chce podívat
na mezinárodní mladý fotbal, má tedy příležitost na stadiónu Slovanu. Závěrem připomenutí a pozvánka pro milovníky středověkých
kratochvílí: zámecké kejkle se taktéž konají
v prvním zářijovém vikendu. Na sobotu je pro
vás připraven bohatý program, o kterém více
v plakátu na straně 9.
Dagmar Zouharová
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Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2012 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 562 občanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému
pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 7.
2012 na trvalém pobytu 10 678 občanů. (zr)

Upozornění
občanům
Rozhodnutím prezidenta republiky ze
dne 27. června 2012 byly dne 29. června
2012 vyhlášeny volby do zastupitelstev
krajů a volby do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky, které se budou souběžně konat ve dnech 12. a 13. října 2012,
případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2012. Podrobné informace k volbám naleznete také na
webových stránkách našeho města. Zákonem č. 222/2012 Sb., kterým se s účinností od 26. 6. 2012 mění všechny volební zákony, byl nově zaveden voličský
průkaz také pro účely voleb do zastupitelstev krajů. Na voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
můžete hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území Pardubického kraje, nikoli v ostatních krajích. Na voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu České republiky můžete hlasovat pouze na
území senátního obvodu č. 50 – Svitavy.
O voličský průkaz lze požádat osobně
po předložení průkazu totožnosti, popř.
písemně. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče. Žádost
lze podat rovněž v elektronické podobě,
pokud tato bude opatřena uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je pro oba druhy
voleb 5. 10. 2012, konec lhůty pro osobní
podání žádosti o voličský průkaz je rovněž pro oboje volby dne 10. 10. 2012. Pro
volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje vám může být vydán voličský průkaz již nyní, kdežto pro volby do Senátu
Parlamentu České republiky vám bude
voličský průkaz vydán nejdříve dne 27.
9. 2012.
Voliči, kteří budou chtít volit na voličský
průkaz, si mohou o něj požádat na městském úřadě v budově na ul. Olomoucké,
Občanského informační centrum, v úředních hodinách Po, St 8:00-17:00 hod, Út,
Čt 8:00-15:00 hod, Pá 8:00-14:00 hod, tel:
461 353 111. Odbor vnitřních věcí MěÚ

Zprávy z radnice
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Odbory městského úřadu se představují

Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor obecní živnostenský úřad je v oblasti přenesené působnosti orgánem státní
správy na úseku živnostenského podnikání a úseku evidence zemědělského podnikatele. V působnosti odboru je zajišťování
a vyřizování všech záležitostí souvisejících
s podnikáním v souladu se živnostenským
zákonem a dále agenda zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem o zemědělství.
Obecní živnostenský úřad:
-- přijímá a zpracovává:
• ohlášení živnosti tuzemských a zahraničních fyzických i právnických osob
pro živnost volnou, živnosti řemeslné
a vázané,
• žádosti o koncesi pro tuzemské a zahraničních fyzické a právnické osoby,
• oznámení změny a doplnění týkající
se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo které
jsou stanoveny jako náležitosti žádosti
o koncesi,
• oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně,
• oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování
živnosti,
• žádosti o zápis do Evidence zemědělského podnikatele,
• oznámení změn, přerušení a pokračování týkající se zemědělských podnikatelů,
• žádosti o výmaz z Evidence zemědělského podnikatele,
-- rozhoduje o zrušení živnostenských

oprávnění a o pozastavení provozování
živnosti,
-- vede živnostenský rejstřík – informace
z veřejné části tohoto rejstříku najdete na
adrese www.rzp.cz ,
-- provádí živnostenskou kontrolu,
-- provádí dozor nad dodržováním zákona
o ochraně spotřebitele,
-- provádí dozor nad dodržováním zákona
o spotřebních daních,
-- poskytuje ověřené výstupy z živnostenského rejstříku a rejstříku zemědělských
podnikatelů,
-- poskytuje poradenství spotřebitelům
v oblasti dodržování zákona o ochraně spotřebitele a doporučuje postup při
uplatnění stížností a reklamací.
Živnostenský úřad zároveň funguje jako
Centrální registrační místo, to znamená, že
podnikatel může prostřednictvím živnostenského úřadu podat:
-- přihlášku k daňové registraci,
-- oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti pro oblast sociálního
zabezpečení,
-- přihlášku k důchodovému pojištění,
-- přihlášku k nemocenskému pojištění,
-- oznámení pojištěnce zdravotního pojištění o zahájení samostatné výdělečné
činnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
-- oznámení změn v uvedených přihláškách
a oznámeních.
Odbor obecní živnostenský úřad najdete
v přízemí budovy radnice, na náměstí T. G.
Masaryka 29.
Ivana Neubauerová, zástupce vedoucího OOŽÚ

Služby Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje
Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Svitavy, má své sídlo v multifunkčním
centru Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail: Svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968.
Je Kontaktním místem veřejné správy – Czech
POINT, a také Informačním místem pro podnikatele. Kromě již poskytovaných výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí,
Živnostenského rejstříku, Rejstříku
trestů, Registru řidičů, vidimace listin a legalizace podpisů, lze v rámci
služeb poskytovaných Informačními místy pro podnikatele získat
zdarma informace o podnikatelském
prostředí, programech podpory MSP,
dotacích EU, k zahájení podnikání apod.
Do činnosti hospodářské komory spadá i organizace seminářů a vzdělávacích akcí. Dovolujeme si Vás tímto pozvat na plánovanou besedu se známým ekonomem Pavlem Kohoutem

na téma „EUROZÓNA – budoucnost, hospodářská a ekonomická krize, šance a příležitosti…“, která se bude konat v MC Fabrika ve Svitavách dne 14. 9. 2012 od 13 hod. Pozvánku
a bližší informace obdržíte na adrese Svitavy@
khkpce.cz.
Co Vám může nabídnout Hospodářská komora České republiky?
PRESTIŽ - ŘADU KONTAKTŮ - INFORMACE - PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
- ODBORNOST - JEDNOTU TOP NETWORKING - EXPORT
- SLEVY - ETIKU
Jste podnikatel, vlastníte firmu
nebo podnikáte na svůj vlastní účet?
Hledáte podporu, pomoc, informace?
Využijte služeb Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, Oblastní kanceláře
Svitavy, MC Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568
02 Svitavy, svitavy@khkpce.cz, 724 613 968,
www.khkpce.cz.
Lenka Báčová
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Co můžeš udělat dnes...
Před více než dvěma roky vznikla myšlenka
vytvořit společný projekt pro školy z regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska. Po složitých
jednáních nakonec projekt Tady jsem doma, do
kterého se zapojilo 14 škol našeho regionu, byl
na světě. Naše Základní škola v Dlouhé Loučce
je nejmenší školou, co do počtu žáků, která se
aktivně podílela na projektu. Protože škola má
pouze první stupeň, rozhodly jsme se (p. Keclíková a p. Burianová), že zpracujeme pověsti Moravskotřebovska a vytvoříme sborník materiálů
s touto tématikou tak, aby se děti od 1. do 5. třídy
dozvěděly jim přijatelnou formou něco o našem
okolí. Do návrhu jsme zařadily soubor pověstí
s pracovními listy, kde si žáci rozvíjejí schopnost čtení s porozuměním, dále jsme sestavily
pexeso, obrázkové loto, domino, oblíbené spojovačky a pro úplně nejmenší omalovánky. S teoretickou částí jsme si poradily poměrně dobře,
ale chyběly nám vhodné obrázky. Inspirovala
nás kniha Jany Martínkové a Jiřího Šmerala Pověsti Moravskotřebovska a oslovily jsme místní ilustrátory pana Františka Žáčka a Vladimíra
Čadílka. Dva roky podle našich požadavků pro
nás kreslili do jmenovaného souboru, opravovali, kolorovali, dotvářeli a graficky zpracovávali
obrázky. Pan František Žáček s panem Čadílkem
práci konzultoval, ale my osobně jsme se s ním
nesetkaly. Na konci června dílo prošlo schválením a ve spolupráci s místní reklamní agenturou
Chas se vyklubal velice podařený sborník pověstí. Z díla jsme nejen my autorky, ale i další
zainteresovaní byli nadšeni. Již celý červen jsme

plánovaly malou oslavu a křest se zmíněnými
ilustrátory a spolutvůrci. Ale po stresuplném
a hektickém konci školního roku jsme se rozhodly odsunout křest na začátek září, kdy budou
všichni odpočinuti a plni elánu. Ale to jsme netušily, že pro pana Vladimíra Čadílka budou tyto
prázdniny konečným odpočinutím. Jeho odchod
nás velice zasáhl, měly jsme spoustu plánů a návrhů a těšily jsme se na další spolupráci. Nejvíce
nás mrzí, že jsme mu nestihly ani osobně podě-
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kovat, vyjádřit velký obdiv nad jeho kreativitou,
pracovitostí a optimistickým náhledem. Všechny jeho obrázky ze sborníku jsou spjaty s naším
regionem, ale bohužel budou patřit k těm posledním. Chtěly bychom touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a poděkovat za práci,
kterou pan Čadílek vytvářel. I v době své nemoci dovedl svými obrázky potěšit děti i dospělé.
Doufáme, že se mnozí s těmito kresbami setkáte
a budete moci posoudit pravdivost našeho tvrzení. Znovu se potvrdilo přísloví: Co můžeš udělat
dnes, neodkládej na zítřek.
Růžena Keclíková

Ilustrace Vladimíra Čadílka k moravskotřebovskému příběhu o „plačící Anně“

Evropský týden mobility a Evropský den
bez aut 16.–22. 9. 2012
Také v letošním roce se obyvatelé našeho města zapojí do Evropského týdne mobility, který se
koná v celé Evropě. Hlavním tématem letošního
roku je Pohyb správným směrem. Od poloviny
září se občané města mohou zapojit do různých
doprovodných akcí.
Pro starší spoluobčany je připravena procházka
centrem města, která bude zaměřena jednak na
historii města a jednak na bariéry pro občany
s omezenou pohyblivostí s názvem Za historií
města bez bariér. Pro děti z mateřských škol
se připravuje tradiční soutěž Malování na ulici.
Pro děti z mateřských a žáky základních škol se
připravuje soutěž v jízdě na in-line bruslích, na
koloběžkách a kolech na dopravním hřišti autoklubu na Zahradnické ulici. V městské knihovně
si zájemci budou moci prohlédnout výstavu literatury s tématikou Pohyb správným směrem.
Součástí Evropského týdne mobility je Evropský
den bez aut, který letos připadá na sobotu 22.
září. Zapojte se i Vy do této kampaně . Zkuste změnit své návyky a začněte s tím právě během Evropského týdne mobility. Vyměňte auto
za jízdní kolo, jděte pěšky, využijte hromadnou
přepravu osob. Zjistíte, že pravidelný pohyb prospívá nejenom Vám a Vašemu zdraví, ale i životnímu prostředí. Jen změna našeho chování
povede ke zlepšení našeho klimatu. Objevte krásu svého města a okolí při procházkách. Zapojte
svou rodinu, kamarády, sousedy. Zúčastněte se
připravovaných akcí.

Na plakátech vyvěšených na plakátovacích plochách města najdete program této kampaně. Informace najdete také na webových stránkách
našeho města. Vedle kampaně zaměřené na jednotlivé dny, se vedení město zavázalo, že pro-

vede změny k lepšímu, které poslouží dlouhodobému rozvoji města, např. zklidňování centra
města a přilehlých ulic, stezky pro in-line brusle
a cyklostezky.
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města

Teenageři najdou místo klidu
v sousedství školy
Studii tzv. Lučních lázní představila ředitelka
Technických služeb města Moravská Třebová
Gabriela Horčíková vedení města. Vytvořila
ji na základě úkolu, který vyplynul z dětského fóra, na němž se moravskotřebovská mládež vyjádřila, že mimo jiné ve městě postrádá
kvalitní travnatou plochu pro příjemné trávení
volného času. Ta by se podle předloženého návrhu mohla vytvořit v prostoru bývalého malého parku v těsném sousedství gymnázia, kde
město v budoucnu počítá s vytvořením spojovací cesty do centra k supermarketu Billa.
Na poradě vedení konané v pondělí 13. srpna
2012 bylo rozhodnuto projednat záměr s ředitelkou gymnázia a realizací pověřit technické služby coby investora projektu. Technické
služby předpokládají na úpravu nevyužitého
miniparku náklady ve výši necelých šedesáti
tisíc korun, v nichž se počítá v podstatě jen se
zkvalitněním stávajícího trávníku a zřízením

odpočívadel. Zajímavostí je plán výroby tzv.
teenagerovských lavic zhotovených dle vlastního návrhu z masívních dřevěných prvků na
způsob kladiny v různých sestavách a výškách.
Plocha za muzeem byla vytipována mimo jiné
proto, že je oplocená a je možno ji na noc zamykat, tudíž zde lze zajistit zákaz vstupu se psy
a omezit tak problém psích exkrementů. Stejně
tak lze ohraničeným prostorem zakázat např.
kouření či pití alkoholických nápojů. Místo
má slunná i stinná zákoutí, je výhradně travnaté, což koresponduje s účelem parčíku jako příjemného odpočinkového místa. „Je zde velice
příjemné prostředí, v odpoledních hodinách je
místo zalité slucem,“ vyjádřil se po prohlídce
areálu budoucích „Lučních lázní“ místostarosta Moravské Třebové Václav Mačát. Vzhledem
k předpokládaným minimálním pořizovacím
nákladům vedení města doporučilo realizovat
zamýšlený projekt bezodkladně.
(daz)
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Proč v Moravské Třebové mizí
kontejnery na tříděný odpad?

Odvoz kontejnerů na tříděný odpad zapříčiňuje opět
lidská neukázněnost. Přestože se někteří z nás zlobí,
když nemohou na obvyklých místech najít nádoby
na separovaný odpad, který si zvykli ve svých domácnostech ukládat, není jim to mnoho platné kvůli
neukázněným spoluobčanům. V ulici Zámecká a na
jiných místech ve městě byly ze svých stanovišť odstraněny nádoby na plasty, sklo a papír, protože některým obyvatelům sloužily k uskladnění komunálního odpadu. Ten však patří výhradně do popelnic!
Lidé, kteří popelnice zřejmě neplatí, tak znemožňují třídění občanům, již by rádi dostáli ekologickému
způsobu života a mají zájem podporovat recyklační programy. Na některých místech města vylepily
technické služby na kontejnery upozornění, že pokud do nich bude ukládán komunální odpad, budou
taktéž ze stanoviště odstraněny. Takto se opět neukázněná menšina „postarala“ o znepříjemnění života uvědomělejší části obyvatel Moravské Třebové.
Město patří mezi sídly v Pardubickém kraji v oblasti třídění odpadů mezi ta výjimečně vzorná. Svědčí
o tom nejen doba zapojenosti do systému separace
odpadů EKO-KOM, kde je Moravská Třebová členem už od roku 1999, v soutěži Perníková popelnice 2011 se v kategorii sídel nad 5000 obyvatel letos
umístila Moravská Třebová jako druhá. Ve městě se
daří třídit až čtvrtinu vyprodukovaných odpadů, což
je v přepočtu na jednoho obyvatele 50 kg. Tato čísla se zřejmě v budoucích měsících poněkud změní
k horšímu, nebude-li jistá část moravskotřebovské
veřejnosti dodržovat pravidla nakládání s odpady
v domácnostech a nutit i ty spořádanější vyhazovat
papír, sklo a plasty do nádob na směsný odpad, které jim budou blíž než redukovaný počet stanovišť
s nádobami na odpad separovaný.
(daz)

Vodoprávní dozor u nemovitostí vlastníků,
kteří neodpověděli na dotazník

Šetření spojené s vodoprávním dozorem provede
vodoprávní úřad během následujících dvou měsíců u nemovitostí, jejichž vlastníci neodpověděli
městu na dotaz, jakým způsobem likvidují odpadní
vody. Z vrácených dotazníků, jejichž prostřednictvím město provedlo pasport nemovitostí nenapojených na městskou kanalizační síť, vyplynulo, že
přeci jen jsou na veřejnou kanalizaci napojeny tři
nemovitosti, z nichž jedna byla navedena na stočné,
dvě jsou osvobozeny od placení stočného. U tří dalších nemovitostí vlastníci tvrdí, že hradí stočné, tj.

že jsou napojeni na veřejnou kanalizaci, avšak dle
databáze se jedná o neplatiče stočného. Zajímavostí
je, že se nepodařilo dohledat zaústění odpadní stoky
u objektu v Horní ulici, jehož vlastníkem je Správa nemovitostí s. r. o. Z nemovitostí nenapojených
na veřejnou kanalizaci je devět odkanalizováno do
bezodtokové jímky neboli žumpy, tucet nemovitostí
deklaruje septik, přičemž pět z nich odtok vsakuje a sedm vypouští do vodoteče. Dotazníkem byly
osloveny čtyři desítky vlastníků nemovitostí v katastru města, nereagovalo sedm z nich.
(daz)

Dny česko-německé kultury 2012
Město Moravská Třebová, Sdružení Němců –
Regionální skupina Hřebečsko, Společnost pro
česko-německé porozumění a Kulturní služby
města Moravská Třebová Vás a Vaše přátele
srdečně zvou na DNY ČESKO-NĚMECKÉ
KULTURY 2012, 20 let Setkávacího střediska
v Moravské Třebové – od 14. 9. do 18. 9. 2012
Program:
Sobota 15. 9.
Slavnostní zahájení 18. ročníku Dnů česko - německé kultury
Dopoledne exkurze v hřebečských obcích
14:30 Přijetí dechové hudby Göppingen na radnici
ve Svitavech
15:00 Park Svitavy
koncert dechové hudby Göppingen a dechové hudby Astra ze Svitav
18:00 dvorana muzea v Moravské Třebové „Hudba a kultura spojuje – „Srdečně vítáme,
milí přátelé“, pestrý kulturní večer na kterém vystoupí:

Pro školku v Jiráskově ulici jsou nutná nová místa na parkování

Mateřská škola v Jiráskově ulici doznává letos rozsáhlé rekonstrukce. Postup prací umožnil částečné
užívání budovy, a tak v jednom z bloků už probíhá
běžná výchovná činnost. V srpnu pokračovaly práce
na zateplení obvodového zdiva, osazena jsou plastová zádveří šaten, provádí se kompletace elektro a zařizovacích předmětů, dokončují se obklady a dlažby
sociálních zařízení a chodeb. Současně s pokládáním podlahových krytin se provádějí malířské a natěračské práce. Pokračují práce na přípravě podkladních vrstev venkovních úprav a pokračuje se na
venkovním oplocení. Pro vybavení mateřské školy
byl vyčleněn v městském rozpočtu necelý půl milion
na nákup a instalaci zdravotně nezávadného dětského nábytku, na jehož dodavatele proběhlo v minulých dnech výběrové řízení. Počátkem srpna mělo
město coby investor rekonstrukce mateřské školy
podat žádost o kolaudaci stavby, ukončení kolaudačního řízení bylo plánováno ke konci srpna 2012.

Aktuality
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Kromě dokončovacích prací a instalace nového
vybavení nově rekonstruované největší moravskotřebovské mateřské školy řeší vedení města ještě
rozšíření parkovacích ploch u jejích objektů. Ty
stávající se nacházejí před budovou školky na kraji
místní komunikace vedle chodníku pro pěší. Takto
situované parkoviště jednak tvoří překážku obousměrného provozu v Jiráskově ulici, navíc jeho
kapacita je velmi omezená. Se zvýšeným počtem
míst v mateřince, který od září plánuje její vedení, se dá předpokládat zvýšení počtu přijíždějících
a parkujících aut rodičů dětí. Odbor rozvoje města
má nyní za úkol jednat ve věci zřízení parkovacích
míst u MŠ Jiráskova a předložit pro potřeby rozpočtových úprav odhad ceny za zpracování projektu, zajistit majetkové vypořádání s majitelem pozemků vybraných pro nově plánované parkoviště
a realizovat stavebně technické kroky pro jeho vybudování. 			
(daz)

Smíšený pěvecký sbor z Lanškrouna
Fermáta z Mor. Třebové a dívčí sbor z Krnova
Taneční soubor Jitřenka a Hřebečský taneční soubor
Hosté ze zahraničí
Po programu zve dechová hudba z Göppingenu
a Svitavská dvanáctka k tanci a poslechu.
Neděle 16. 9.
9:30 Česko-německá mše v Rychnově v kostele
sv. Mikuláše
Posvěcení nového pietního místa na Rychnovském hřbitově
14:30 Krátké přijetí na radnici
16:00 SČNP – Vernisáž výstavy „ Hřebečsko - historie a kultura“ Göppingen
17:00 dvorana muzea v Moravské Třebové „Hudba a kultura spojuje – Slavnostní koncert“
Slavnostní koncert s pěveckým sborem Dalibor a hosty
Eliška Weissová s klav. doprovodem Mag.
Aloise Němce,
Martino Hemmerle - Bortolotti s klav. doprov. Prof. Daniely Velebové
Trio Š.O.K. – Šobová, Obrová a Krejča Lanškroun
Pondělí 17. 9.
17:00 SČNP: 20 let Společnosti česko-německého
porozumění
Program pro mládež – prezentace mezinárodních setkání mládeže, soutěže, hádanky
z pohádek, písničky, tance
Úterý 18. 9.
14:00 SČNP: Stůl stálých třebovských hostí německý film pro pamětníky se známými starými herci

Opět chystáme kurzy
němčiny – info v minulém
zpravodaji 8/2012

Velitel Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové
vás srdečně zve na

slavnostní slib žáků 1. ročníku,
který proběhne dne 21. září 2012 od 10:00 hodin
na nádvoří moravskotřebovského zámku.
Součástí programu je přelet bojových vrtulníků.

Za VSŠ a VOŠ MO Zdeněk Macháček

Městská policie

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

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

Městská policie radí

Odstavení nepojízdných vozidel bez registračních značek (SPZ):
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích v § 38
uvádí:
Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu
(1) Provozovatel silničního motorového vozidla
a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,
a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,
b) které není zaregistrováno v registru silničních
vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
c) které není opatřeno registrační značkou
nebo registrační značkou jiného státu,
d) k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
e) které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly,
f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.
Odstavení takového vozidla (bez registrační
značky – SPZ) na silnici nebo místní komunikaci bez povolení je ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c)
bod 2, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nepovoleným zvláštním užíváním
pozemní komunikace a vozidlo dle § 25 odst. 8
a 9, po marném uplynutí dané lhůty může být
z pozemní komunikace odstraněno a následně
zlikvidováno! Takové vozidlo není možné ponechat odstavené na parkovišti nebo jiných veřejně
přístupných místech a samozřejmě ani na pozemních komunikacích. Je možné využít oplocených soukromých pozemků, na které se nepohlíží jako na veřejné prostranství, které definuje
zákon o obcích.

Zvláštní užívání

K užívání dálnic, silnic a místních komunikací
jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným
účelům, než pro které jsou určeny, je třeba po-

volení příslušného silničního správního úřadu
vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní
užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem
Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní
silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.

Výzva pro majitele psa

Dne 12. 8. po 16:00 hod. odchytila hlídka městské policie na ulici Dr. Jánského toulajícího se
psa plemene Bígl, jehož stáří je odhadováno na
cca 10 let. Pes má klasické zbarvení typické pro
toto plemeno, tedy tricolor (černá, hnědá a bílá).
V současné době je pes umístěn ve smluvním
útulku Zelené Vendolí u Svitav, kde si případný
majitel může svého ztraceného miláčka vyzvednout. Samozřejmě je možné kontaktovat přímo
hlídku Městské policie Moravská Třebová na telefonním čísle 604 611 973. Kontakty na stanici
Zelené Vendolí: 604 830 851, 732 408 030.

Zraněný pes

Hrůzný zážitek si odnesla ŠD z Moravské Třebové, která dne 13. 8. po 17 hod. nalezla v zahrádkářské kolonii Na Stráni malého černého
psa s vážně proraženou lebkou. Na místo proto
ihned přivolala hlídku městské policie. Proražení lebky evidentně způsobil člověk, který chtěl
psa pravděpodobně usmrtit. Strážníci neváhali a okamžitě kontaktovali veterinární stanici
MVDr. Ivo Švece, kam následně těžce poraněného psa převezli. Po poskytnutém nezbytném
ošetření byl pes strážníky
transportován do Záchranné
stanice Zelené Vendolí, kde
byla poskytnuta následná
péče. „Jeho stav se zlepšuje!“
zněla zpráva ze záchranné
stanice, kde všichni doufají,
že se pro pejska najde nový
majitel, který mu jeho utrpení s dostatečnou láskou vynahradí.

AKTUALIZOVÁNO
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Přijel do MT páchat výtržnosti

Vysypaný odpadkový koš a znečištěné okolí přilákalo pozornost strážníků kontrolujících v tu
chvíli dodržování veřejného pořádku na ulici
Brněnské. Muž z České Třebové ve věku 30 let
navíc stál nad svým dílem, které udatně zkrápěl
močí. Z taktického hlediska představitelé zákona
vyčkali chvíle, až dotyčný výtržník vykoná potřebu a poté přišla na řadu realita zvaná „zákon“.
Znečištění veřejného prostranství, a to hned
v několika podobách, bylo skutkovou podstatou
projednávaného přestupku. Bloková pokuta, která následovala, byla samozřejmě v horní hranici, kterou zákon umožňuje. A jako bonus, aby si
muž dobře pamatoval, že se takové věci nedělají,
mu bylo umožněno posbírat rozkopané a pomočené odpadky, které naházel zpět do odpadkového koše, kam patří.

Pomoc nešťastné mámě

Na služebnu Městské policie Moravská Třebová se dostavila dne 10. 8. po 19:00 hodině žena
z Mladějova na Moravě, která se na strážníky
obrátila s prosbou o pomoc při hledání své třináctileté dcery, která odešla z domova a zdržuje se u své kamarádky někde v Moravské
Třebové. Mobilní telefon má samozřejmě vypnutý! Podle uvedeného popisu a nalezení adresy její kamarádky v registru obyvatel si jeden
z přítomných strážníků uvědomil, že obě dívky
zahlédl asi před půl hodinou přijíždět na jízdních kolech k domu, kde byla trvale kamarádka
hlášena k pobytu. Strážníci se proto vydali na
zjištěnou adresu, kde se dokonce podařilo zastihnout přímo kamarádku hledané dívky. Ta
zprvu zapírala, ale nakonec podlehla argumentům a tak si šťastná máma svoji dceru vzápětí
odvezla domů.
Karel Bláha, velitel městské policie
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Kino
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Kulturní služby města Moravská Třebová
KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.
Režie: Barry Sonnenfeld, hrají: Will Smith, Tommy
Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady
Gaga, Emma Thompson, Alice Eve, Michael
Stuhlbarg, Kevin Covais, Nicole Scherzinger, a další.
Akční sci-fi komedie, 2012, 104 min.

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Líbáš jako ďábel (ČR)

Prci, prci, prcičky:
Školní sraz (USA)*

10.–12. 9. pondělí–středa, 19:00,
vstupné 80 Kč

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází
autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným
pokračováním úspěšné komedie.
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří
Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha
Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer, Petr
Nárožný, Tereza Kostková a další.
Komedie, 2012, 113 min.

26. 9. středa, 19:00, vstupné 60 Kč

Čtyři slunce (ČR)

19. 9. středa, 19:00, vstupné 70 Kč

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh
rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví
o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také
o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy
svých rodičů.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden,
Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela,
Anička Bubeníková, Jiří Mádl a další.
Komediální drama, 2012, 105 min.

Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už
nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální
série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když
jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají
trapasy a ztráty.

Muži v černém 3 (USA)*
24. 9. pondělí, 19:00, vstupné 75 Kč

Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J (Will
Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět. A opět včas.

Signál (ČR)

17. 9. pondělí, 19:00, vstupné 60 Kč

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí
mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk).
Režie: Tomáš Řehořek, hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof
Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Jiří Menzel,
Kateřina Winterová a další.
Komedie / Drama, 2011, 115 min.

Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein,
Thomas Ian Nicholas, Seann William Scott,
Tara Reid, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas,
John Cho, Jennifer Coolidge, Eugene Levy,
Natasha Lyonne, Dania Ramirez, Katrina
Bowden, Shannon Elizabeth, Jay Harrington,
Molly Cheek, Chris Owen, Justin Isfeld, Jeremy
Ambler, Ali Cobrin, Valarie Kobrovsky, Neil
Patrick Harris a další.
Komedie, 2012, 113 min.

Pozvánky

Kulturní centrum
Aladin a kouzelná lampa

(divadlo pro děti)
12. 9. středa, 8:30 a 10:00, kinosál, vstupné
30 Kč

Klasická, výpravná pohádka z Tisíce a jedné noci
o malém chlapci jménem Aladin, kouzelné lampě,
krásné arabské princezně a zlém čaroději. Pro MŠ
a I. st. ZŠ uvádí umělecká agentura Aleny Bastlové.
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Městské muzeum
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz,
tel.: 461 311 203
Otevírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálé expozice
• Muzeum

egyptské princezny aneb
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice

Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Vojenské osobnosti
Moravskotřebovska
– přednáška

V pátek 21. 9. v 17:00 hod. v kinosále
muzea.

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz,
tel.: 731 151 784

Otevřeno: duben–říjen út–ne 10:00–16:00 hod., po zavřeno
poslední prohlídka: 15:30 hod.

Stálá expozice

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

Cvičení s Luckou
Začínáme 3. 9. 2012
ZUMBA
Pondělí: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Čtvrtek: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
ZUMBATOMIC - DĚTI
Pondělí: 16:30-17:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
ZUMBA GOLD - méně náročné
senioři, těhotné ženy, ženy s nadváhou
Úterý: 17:00-18:00 ISŠ, malá zrcadlová těl.
PILATES
Úterý: 18:00-19:00 ISŠ, malá zrcadlová těl.
Úterý: 19:30-20:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
JUMPING - nutná rezervace na www
Pondělí: 19:30-20:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Úterý: 18:30-19:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Středa: 16:30-17:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
Pátek: 19:00-20:00 ZŠ Křižovatka, malá těl.
NOVĚ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pondělí: 17:30-18:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
PEVNÉ BŘÍŠKO A ZÁDA - posilování
Středa: 17:35-18:15 ZŠ Křižovatka, malá těl.
BOSU CARDIO - rezervace na www
Čtvrtek: 19:30-20:30 ZŠ Křižovatka, malá těl.
ZDRAVOTNÍ NA BOSU - rezervace
Čtvrtek: 17:30-18:30 ZŠ Křižovatka
INFO: www.cvicenisluckou.cz,
tel. 605 832 014
Na všechny se moc těším a ráda Vás uvidím
Lucka.

PhDr. Pavel Petr nás seznámí s životními osudy německých generálů Otto
Dreschera a Maximiliana Felzmanna,
pilota
střemhlavých
bombardérů
Friedricha Langa, Rytířským křížem
vyznamenaných poddůstojníků Johanna
Fiedlera, Waltera Knirsche a Aloise
Schnaubelta, španělského interbrigadisty Julia Kaupe a generála Bundeswehru
Richarda Frodla. Přednášku bude doprovázet promítání fotografií a obrázků.

strana 7 / září 2012

Moravskotřebovské vlastivědné
listy 21/2010-2011
jsou v prodeji v muzeu, knihovně, informačním
centru, pokladně zámku.
Obsah
František Žáček:
Tis na nádvoří zámku v Moravské Třebové –
úvahy o jeho stáří
David Vích:
Nový nález sekeromlatu kultury se šňůrovou
keramikou na Moravskotřebovsku
Jana Němcová:
Přehled archeologických výzkumů provedených na zámku v Moravské Třebové
František John:
Pozdně gotické zvony v Biskupicích
Vladislava Říhová:
Rukopisy Johanna Frenzla a jejich využití pro
průzkum sochařství přelomu 16. a 17. století
Jan Gottwald:
Vzácné varhany v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Moravské Třebové
Pavel Petr:
Vojáci a Moravská Třebová. 1. část: 1869–
1939
Pády králů vzduchu. Letecké havárie na Moravskotřebovsku v letech 1924-1931
Hynek Skořepa:
Josef Ryš – středoškolský profesor a geolog
Malé Hané
Jiří Vymětalík:
Průběžná dálnice Vídeň – Vratislav v okrese
Moravská Třebová
ZPRÁVY
Semináře o moravskotřebovských památkách v letech 2010 a 2011
Nové publikace
Projekt Cesta od renesance k baroku

Duhový svět – výstava

Zahájení ve středu 26. září v 16.30 hod.

Práce uživatelů sociálně terapeutické dílny Ulita,
spolupořadatelem je Oblastní charita Moravská
Třebová.

Srdečně zveme na

Křest nového CD country skupiny

Proč ne Band
V sobotu 15. září od 16.00 hod.
v prostorách zahrady Penzionu
V Podzámčí, Rybní náměstí.

1.9. Key Rum Party & Jamaica Trip – Dj Pitrrs & dj Pegas
7.9. DANCE PARTY Mix – Dj Maty
8.9. AMUNDSEN Night – Dj Piere
14.9. Debustrol /Bu-Fu/Everyday Hate

Key Rum – 30 Kč a super dárky, Cuba Libre – 50 Kč / Vstupenka je platná na 7. 9. 2012

Vodka Amundsen – 20 Kč a super dárky k tomu

Vodka Amundsen – 20 Kč a super dárky k tomu

15.9. TRAVESTI show – Dj Shirak
Božkov Spiced – 20 Kč a super dárky

Výstava fotografií
a vlastivědné odpoledne
Ve čtvrtek 13. září pořádá komise památkové péče ve
spolupráci s muzeem dvě již tradiční akce, spojované
s Dny evropského dědictví. V 16 hod. začne v kapli
františkánského kláštera vernisáž fotografií ze soutěže Moravská Třebová, jak ji neznáme, spojená
s vyhlášením výsledků soutěže. V 17 hod. naváže
v sále sociálních služeb vlastivědné odpoledne na
téma Historie moravskotřebovského školství.
Výstava fotografií bude přístupná od pátku 14. září
do neděle 23. září, otevírací doba 14–17 hod.

21.9. D´N´B Stage - PIXIE / MURTE / DRUEL / TEMPA / CRASHMAN vs. GR3P
Havana Blanco / Especial / Reserva – 30 Kč / 35 Kč / 40 Kč

22.9. SEMTEX Mix Party – Dj Maty
Semtex - Cool / Crazy za super ceny a dárky k tomu

28.9. Kurtyzány z 25. Avenue/ Leona Šenková & Rockle
29.9. Retro Party – Dj Pitrrs & dj Pegas
Jim Beam & Cola 35 Kč
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Třebovský klub seniorů je na světě
Někdy o letošních prázdninách, tuším že to bylo
koncem července, mezi dvěma osvěžujícími
bouřkami, se v našem městě vyklubal na svět
nový klub. Jeho jméno a logo se teprve narodí,
ale nedá se říct, že je nedospělý. Jak už jeho zatím pracovní název v titulku napovídá, jeho jádro tvoří skupinka lidí již zralých, zodpovědných
a zkušených. K takovým rozhodně patří sám
spoluautor myšlenky na jeho vznik, nyní již jeho
etablovaný tajemník Václav Žáček. Tak tedy,
Václave, mohl bys stručně představit toto své
nové „dítě“? Jak vlastně došlo k jeho zrození?
„Myšlenku na založení klubu jsem nosil v hlavě
již dlouho. Když dostatečně uzrála, oslovil jsem
několik známých, věkově blízkých lidí, zda by pomohli s ustavením rady klubu, která by se stala
jakousi hlavou tohoto projektu.“
Je fajn, že se tito lidé našli a jsou ochotni pomáhat. Ale každého jistě hned napadne první otázka: co chce tento klub dělat? Proč vznikl?
„V Moravské Třebové žijí zhruba dvě a půl tisícovky lidí, kteří přesáhli šedesátku let věku.
Zdaleka to nejsou jen „bačkorové“ typy. Mnozí se věnují naplno rozmanitým zálibám, koníčkům, nebo mají za sebou dobré počiny v různých
oborech. Např. po srpnové krátké informaci ve
zpravodaji se ozvala zájemkyně o organizování výtvarných dílen! Právě s takovými tvůrčími
lidmi bychom chtěli předstoupit před veřejnost.
Prezentovat „z našich zdrojů“ vzdělávací ale
i zábavnou formou klubové pořady, které by se

Informace
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konaly víceméně pravidelně. Tak asi jednou za
měsíc.“
Myslíš si, že tyto akce zaberou a najdou si své
posluchače a diváky?
„Když jsem uvedl, že Třebová má tolik seniorů,
zároveň musím konstatovat, že speciálně pro tuto
silnou věkovou skupinu se u nás mnoho nedělá.
Většina pořadů, ať hudebních, divadelních nebo
osvětových, je zaměřena na střední a mladší generaci. Tedy – s jednou čestnou výjimkou, a tou
je Univerzita třetího věku. Ta běží výborně a má
pozitivní ohlas zejména mezi seniory. Náš klub by
chtěl rejstřík nabídek pro starší spoluobčany rozšířit. A myslím si, že řadu lidí náš projekt zaujme
a na akce klubu přijdou.“

A nakonec ještě otázka kdy začnete?
„Start první akce nového klubu, jehož hlavním
iniciátorem je Oblastní charita v Moravské Třebové, se připravuje na příští měsíc. Zatím neprozradím téma, ale počátkem října se veřejnost
dozví, co to bude a kde se první klubové setkání
uskuteční. Nebude to událost jenom na podívání
a poslech. Kdo přijde – a nemusí to být nutně jen
lidé v důchodovém věku – si budou moci v klubovém prostředí třeba jen tak posedět u kávy nebo
dvoudeci vína a pobavit se mezi sebou. A třeba
nám, pořadatelům, také navrhnout zajímavé lidi
z města a okolí a dát tak své tipy na obohacení
nabídky pořadů. “
Budeme se tedy těšit na říjnovou premiéru klubu.
Za měsíc zveřejníme víc a podrobněji. 		
Jaroslav Strouhal

Dopis do dětského domova
Na úvod bych chtěla pozdravit tety a poděkovat
jim za ty dva roky práce, co se mnou měly. Také
bych chtěla popřát hodně štěstí naší tetě Katce,
která tam je nová a nevěděla ještě moc dobře,
do čeho jde. Vím, že to se mnou poslední dobou
nebylo k vydržení, že už jsem prostě nezvládala
svou situaci a nedokázala jsem se včas zastavit.
Proto obdivuji tety, které toho s námi dokáží hodně vydržet a mají nás rády za každou cenu. Chtěla
bych vám říci, že už začínám nový život a zase
od začátku. A tak vám děkuji za novou šanci, kterou jste mi všichni dali. Chtěla bych vzkázat Kačce, že na ni nikdy nezapomenu, že ji mám moc
ráda a ať jsem
kdekoliv, bude
pořád v mém
srdíčku. Alešovi a jeho celé
rodině děkuji za to, že mě
hodně podrželi, když jsem
nevěděla kudy

kam a hlavně za to, že mě zachránili. Že jste se
mě ujali a úplně za všechno, co pro mě děláte. Jste
moc suprová rodinka a takových lidiček, jako jste
vy, je fakt málo.Také vám děkuji za různé rozhovory, v nichž jste mi tloukli do hlavy dobré rady
a snažili se mi vysvětlit, že to má být všechno jinak. Dali jste mi novou sílu a já jsem si zase konečně stanovila cíl, že chci a musím dodělat školu.
Navždy budete v mém srdci a nikdy nezapomenu
a nepřestanu si vážit toho, co pro mě děláte. Mám
vás všechny moc ráda. A kluci, zlobte jen maličko, ne moc, ale hlavně poslouchejte a snažte se
naučit to, co vás vaši rodiče naučit chtějí, protože
to s vámi myslí dobře.
To by bylo všechno, a jen poslední věc bych ještě
chtěla dodat: vzkazuju všem dětem v dětském domově: máte to hodně těžké, a proto poslouchejte
rady tet, i když se vám to mnohdy nelíbí, v životě
se vám to totiž bude hodně hodit, a ostatním dětem
bych chtěla vzkázat, aby si vážily svých rodičů
a toho co mají, že v životě nejsou důležitější věci,
než je šťastná rodina a být s tátou a mámou pohromadě.
Marie Bednářová (red. upraveno)

v Moravské Třebové
vás zve na tradiční

Svatováclavské
pohoštění
o příjemnou atmosféru se postará cimbálovka
ZÁLETNÍCI z Velké Bystřice, ochutnat můžete
kvalitní burčák a zakousnout domácí sladkosti,
samozřejmě k tomu sváteční kafíčko

Kde: Koncertní sál ZUŠ na zámku (1.patro)
Kdy: Pátek 28. září od 15:00 hodin
< vstupné dobrovolné >

Kejkle a kratochvíle

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Oblastní charita informuje

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, web: http://ddm-mt.cz/
1.-21. 9. ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA
PARDUBICKÉHO KRAJE - 3. ročník výtvarné soutěže vyhlášené Pardubickým krajem. Kategorie: děti do 6let, 7-11 let a 11-15 let – kreslení
obrázků na téma:
ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA
PŘÍRODA Z OKNA VLAKU
SILNICE A PŘÍRODA
kategorie středoškolská mládež – tvorba živé
značky, komiksu nebo fotopříběhu se zaměřením
na zdravou a nemocnou přírodu. Více informací
na plakátech a webu DDM.
18.-19. 9. Jízda na IN-LINE BRUSLÍCH, KOLOBĚŽKÁCH A KOLECH v rámci Evropského
týdne mobility – od 8:30-16.00 hod. na dětském
dopravním hřišti na ul. Zahradnické. Akce ve
spolupráci s MěP a Zdravým městem MT, určená
dětem MŠ, žákům 1. stupně ZŠ a Spec. školy MT.
20. 9. MALOVÁNÍ NA ULICI – výtvarná soutěž pro děti MŠ na téma: POHYB SPRÁVNÝM
SMĚREM v rámci Evropského týdne mobility –
8.30-12.00 ul. Piaristická.
22. 9. PEJSKIÁDA od 13:00 hod. – louka pod
zámeckým parkovištěm ul. Jevíčská (bývalé hřiště ZŠ Kostelní n.), 13:00-13:30 hod. prezentace
pejsků, kontrola očkování (parvoviróza, psinka,
vzteklina). Soutěž v překážkové dráze, nejkrásnější pes, pár (dítě + pes). Součástí tombola,
ukázka z výcviku psů místních kynologů, Agility klubu a tance se psem. Vyhodnocení soutěží
v 15:00 hod. Občerstvení zajištěno, toalety – zá-

mek. Vstupné a startovné: Balíček dobrot pro psy
(granule, piškoty, psí konzerva atd). Akce pořádaná na podporu Útulku pro psy Zelené Vendolí. Spolupořadatelé: Agility klub, město M. Třebová, TS Mor.Třebová, ZKO 308, Zdravé město
MT a Útulek pro psy Zelené Vendolí. Sponzoři:
ZOOFLOR M. Třebová, Chovatelské potřeby ul.
Cihlářova, Veterina VETVILL Svitavy. Uvítáme
i účastníky bez psů. Více na plakátech a webu
DDM.
V měsíci září proběhnou obvodní kola v přespolním běhu a v minifotbale 6.-7. a 8.-9. tříd. Termíny budou upřesněny propozicích soutěží.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Solimánky, Florbal, Lezení na US, Plavání,
Squash, Střelecký, Kytara, Astronomický, Fit
dívka, Jezdecký, Papírové modelářství, Přírodovědný, Mažoretky, Taneční a pohybové kroužky, Bowling, Sportovní a míčové hry, Raketa
– rekreační tenis, Thaibox, Kadeřnice,výtvarný
Barvínek, Keramika pro děti i dospělé, Šperky,
Kouzlení s papírem, Flétna, Agility, Angličtina,
turistický Cestovatel, Dramaťáček, Rybaříci –
rybářský kroužek, Kadeřnice, Kuchtíci, Zahradníci, Aerobik, Praktická dívka, Korfbal, Atletika,
Gymnastika, Kopaná, Aikido, Karate, Muzikologie, Stolní tenis, Fotografický, Rádio a další. Letáky s podrobnou nabídkou kroužků obdržíte prostřednictvím roznáškové služby, na školách nebo
v DDM. www.ddm-mt.cz.

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz
Provozní doba - září
Pondělí: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
Úterý: 8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
Středa: 9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum

Aktuality

Připravujeme na říjen
Burza dětského zboží: příjem 1.-5. 10., prodej zboží 8.-10. 10., vrácení zboží + výplata v pátek 12. 10.
Pravidelné tvořivé dílny, zdravotní cvičení, plavecká výuka dětí Plaváček.

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. František
Bartolomej Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová
Pořad bohoslužeb:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St 18 hod. farní kostel
Čt
18 hod. klášterní kostel
Pá
18 hod. klášterní kostel
So
18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
V pátek 14. 9. je svátek Povýšení
svatého kříže, mše sv. bude v 16
hod. ve hřbitovním kostele. V pátek 28. 9. (Slavnost sv. Václava)
bude mše sv. v 8 hod. ve farním
kostele.

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 3. 9. 2012
v refektáři františkánského kláštera v 10:00 hod.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova se
uskuteční 12. 9. 2012. Odjezd ve 14:00 hod. ze
dvora Sociálních služeb na ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 739 002 744.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30
hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní
osoba D. Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Zprávy z OCHMT
Pojďte dál aneb charitní den
25. 9. 2012 se uskuteční v prostorách OCHMT
na Svitavské ul. charitní den pod názvem Pojďte
dál. Kromě prohlídky budovy a seznámení se se
sociálními službami bude pro širokou veřejnost
připraven pestrý doprovodný program s možností
vyzkoušet si různé výtvarné techniky, točení na
kruhu, či odlití svíčky. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bližší informace budou k dispozici na plakátech nebo našich webových stránkách.
Co se děje v DS Domeček
Prázdninové měsíce se nesly ve znamení výletů po
okolí a touhy poznávat nová místa. Navštívili jsme
město Litomyšl, kde nás zaujala výstava Květů
pozdního léta v místní ovocné a okrasné školce.
Nevynechali jsme ani pamětihodnosti města Litomyšl a zašli se podívat do centra města a na zámek.
Klienti se učili poznávat houby, které si také sami
nasbírali a připravili z nich chutný oběd.
Co se děje v  STD Ulita
Klienti STD Ulita pokračovali v terapii v dílnách i v prázdninovém období. Ve výtvarné dílně začali na novém vyšívacím stroji zdobit výšivkou ubrusy a prostírání. V keramické dílně se
učí zpracovávat hlínu na hrnčířském kruhu a ve
svíčkařské dílně si klienti osvojují nové pracovní
postupy pro výrobu vonných ručně malovaných
svíček.
Dobrovolnický program Kamarád
Od září začíná již třetí školní rok program Kamarád. V tomto programu se dítě ve věku od 6 do 12
let schází pravidelně jedenkrát týdně na 2 hodiny
se svým velkým kamarádem – dobrovolníkem,
který mu věnuje svůj volný čas, pomáhá s přípravou do školy, doprovází jej na kroužek, sportuje nebo si povídá, podle toho, co dítě nejvíce
potřebuje a co ho baví. Program je zcela zdarma,
protože probíhá za finanční podpory Nadačního
fondu Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Prosím rodiče, kteří by
rádi své dítě zapojili do našeho programu, aby se
informovali u pastorační asistentky Heleny Lexmanové na tel. č. 731 604 564, e-mail: pastorace.
lexmanova@mtrebova.charita.cz.
Chcete pomáhat druhým? Chcete se stát dobrovolníkem?
Dobrovolníkem se může stát každý ve věku od
15 let, kdo má otevřené srdce, čistý trestní rejstřík a kdo rád a bezúplatně věnuje svůj volný čas
potřebným lidem! V případě Vašeho zájmu nás
kontaktujte. Přejeme všem dětem a studentům
příjemný začátek nového školního roku.
Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: www.mtrebova.charita.cz,
či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na ul.
Svitavská 44, M. Třebová.
Ludmila Dostálová, ředitelka OCHMT,
a tým pracovníků

Z historie
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Osudy sochy sv. Floriána na kašně na náměstí
Kult sv. Floriána
Sv. Florián (Florián z Lorchu, 250–304) je katolický světec, mučedník, jeden ze čtrnácti svatých

náměstí můžeme vidět kašnu s barokní sochou sv.
Floriána, která v roce 1897 ustoupila modernější a okázalejší kašně, pojmenované u příležitosti

la, socha byla proto osazena na nově vytvořenou
pískovcovou kašnu.
Nápisy na původním podstavci sochy
O několik letech později členové komise
památkové péče rozpoznali ve fragmentu umístěném v zadní části muzejního parku původní sokl
sochy sv. Floriána se zbytky dvou nápisů, které se
jim nedařilo rozluštit.
Přepisy obou textů byly nedávno nalezeny
v časopise Mitteilungen zur Volkskunde des
Schönhengster Landes z roku 1907, kde je
zveřejnil Alois Czerny (na s. 131; za upozornění
děkuji V. Říhové).
Původní nápis na podstavci byl německý:
BeWahre DV gVJtJger
BesChVJtzer TrVJbaVs eDLe
BeWohner Vor ALLer Ge
fahr VnD FeVerbrVnst.
H: G:
Přeloženo do češtiny:
Ochraňuj, ty dobrotivý ochránče, šlechetné třebovské měšťany před vším nebezpečím a požárem.

Nejstarší známá fotografie moravskotřebovského náměstí (před rokem 1897)
pomocníků. Tento římský voják se stal jednou
z obětí protikřesťanských ediktů císaře Diokleciána. Když se snažil zachránit pronásledované
křesťany ve městě Lorchu poblíž Lince, v tehdejší
římské provincii Noricum, byl zatčen, poté mučen

Foto archiv muzea

nadcházejícího padesátého výročí jeho vlády po
císaři Franzi Josefovi.
Socha byla později umístěna pod Křížový vrch.
Toto místo bylo na podzim roku 1935 společným
úsilím města a okrašlovacího spolku upraveno
v jakýsi památník. Stavitel Jakob Swatek dodal nový podstavec zhotovený z pískovce těženého na Křížovém
vrchu, prostranství kolem sochy bylo
upraveno a oploceno. Své stanoviště v Jevíčské ulici musel Florián opět
opustit po více než půlstoletí, tentokrát ve prospěch stavby obchvatu silnice I/35. V roce 2002 se však vrátil
na náměstí. Původní barokní kašna se
na rozdíl od sochy světce nezachova-

Velká písmena D, L, V a J (místo I) jsou zároveň
římskými číslicemi a tvoří chronogram. Jejich
součtem dospějeme k číslu 1799, což byl pravděpodobně rok instalace kašny.
Kašna musela být poměrně brzy opravována, jak
nás informuje latinský nápis na druhé straně podstavce:
CoLLato CIVIVM oerofons Iste reDIntegre at
Vsest.
Přeloženo do češtiny:
Tato kašna byla renovována ze společných (shromážděných?) darů občanů.
V textu je opět použit chronogram, který uvádí letopočet 1819 – rok renovace kašny.
-jm-

Kašna se sochou sv. Floriána krátce před
odstraněním z náměstí
Foto archiv muzea
a nucen, aby se zřekl křesťanské víry. To neudělal
a tak byl s mlýnským kamenem na krku vhozen do
řeky Enže. Snad právě proto, že zemřel ve vodě,
stal se patronem profesí souvisejících s ohněm.
Kult sv. Floriána byl rozšířený hlavně na venkově,
jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru
a často se také objevuje ve společnosti tzv. morových patronů.
V Moravské Třebové se sv. Florián ještě ve své
renesanční podobě nachází na nástěnné malbě
v domě č. 33 na náměstí (Turistické informační
centrum). Tento světec má také svůj oltář ve farním kostele s malbou z 19. století, starší pozdně
barokní obraz z tohoto oltáře je součástí muzejní
sbírky a je vystaven na zámku. Barokní výklenková plastika pocházející ze zbořeného domu v Jevíčské ulici je dnes umístěna na fasádě domu č. 14
v Cihlářově ulici.
Putování sochy sv. Floriána z barokní kašny
Na nejstarších fotografiích moravskotřebovského

Socha sv. Floriána v Jevíčské ulici v roce 1990 			

Foto archiv muzea
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Informace

Hasiči občanům

Z minulých příspěvků již víte, že povodeň je nejrozsáhlejší a nejničivější mimořádná událost, která nám
v současné době hrozí. I když se ohrožení lidé včas
evakuují, škody způsobené povodní bývají obrovské
a těžce, nákladně a dlouhodobě se odstraňují. Nejde
jen o škody materiální. Často během několika desítek
minut zničené celoživotní dílo a velká zátěž při likvidaci škod a obnově původního stavu přinášejí i problémy s psychikou (úzkostné stavy apod.).
Víte, co dělat po povodni?
• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost bytu, domu, rozvody energií
(plynu, elektrické energie), stav kanalizace a rozvodů vody.
• Pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte
vodu ze sklepů domů.
• Zlikvidujte potraviny a polní plodiny, které byly
zasaženy vodou.
• Zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo
usmrceno povodní.
• Nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik
vodu jako pitnou neschválil.
• Ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu
s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod,
případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký
posudek, účty, svědectví). Při řešení pojistné události
postupujte podle pokynů pojišťovny.
• Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků.
• Na místech humanitární pomoci (mohou být zřízena
v obci) si můžete vyžádat: finanční pomoc, pitnou
vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
apod.
• Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým
a nemocným lidem.
• Dodržujte pokyny územně příslušných správních
úřadů.
• Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích
na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.
• Odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče
o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co
nejvíce využívat. Více naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1. 9.-31. 10. 2012 – Výstava Klubu přátel výtvarného umění. V prostorách městské knihovny proběhne v rámci spolupráce s Klubem přátel výtvarného
umění (KPVU) a Spolkem sběratelů a přátel exlibris (SSPE) další výstavka grafických prací. Tentokrát
předních malířů a litografů - manželů Benešových
z Prahy. Vystavené litografie jsou ze sbírky dlouholetého člena KPVU pana Jana Maulera. Výstavka je
přístupná v otevírací době knihovny. Těšíme se na
Vaši účast.
1.-15. 9. 2012 – Knihovna rodičům a pedagogům.
Výstava pedagogické a psychologické literatury z
knižního fondu knihovny u příležitosti zahájení školního roku 2012/2013. Určeno rodičům, pedagogům a
široké veřejnosti. Přístupno v půjčovní době dospělého oddělení. Zájemcům připravíme na požádání výběrovou bibliografii.
17.-23. 9. 2012 – Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (22. 9.)
Výstava literatury k 11. ročníku kampaně Evropský
týden mobility (17.-23. 9.) a Evropský den bez aut
(22. 9.), kterou v České republice koordinuje Ministerstvo životního prostředí a v našem městě Zdravé
město a místní Agenda 21. Hlavním tématem letošního ročníku kampaně je Doprava – pohyb správným
směrem. Zahájení výstavy proběhne dne 17. 9. 2012
v 9:00 hod. v městské knihovně za účasti místostaros-

ty města P. Brettschneidera a koordinátory Zdravého
města Moravská Třebová p. L. Liškové. Výstavu si
můžete prohlédnout v půjčovní době knihovny.
Připravujeme na říjen
Jiří Mára – Japonsko (1. 10. 2012 – cestopisná
přednáška)
Luděk Wellner – Panování dynastie Ptolemaiovců
(4. 10. 2012 – přednáška z historie starověkého Egypta)
Knihovna dětem
15. jubilejní ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2012/2013 vyhlašuje
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové jubilejní 15. ročník soutěže Čte celá třída.
Smyslem soutěže je podporovat a rozšiřovat čtenářskou gramotnost dětí základních škol a vhodně doplňovat výchovné cíle školy. Soutěž je určena třídním
kolektivům základních a speciálních škol a víceletého
gymnázia. Podmínky soutěže a přihlášku lze získat
v dětském oddělení knihovny nebo elektronicky na
webu městské knihovny (www.mkmt.cz). Přihlášku
a seznam žáků se základními údaji je třeba odevzdat
do 30. 9. 2012 v dětském oddělení městské knihovny. Soutěž bude trvat od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013.
Během tohoto období žáci minimálně jednou navštíví
městskou knihovnu, stanou se v co největším počtu
jejími čtenáři a vypůjčí si co nejvíce knih a časopisů.

V závěru soutěže předají knihovně společný čtenářský deník (minimálně 1 záznam o knize/1 žáka). Soutěž bude hodnocena ve 2 kategoriích - 1. stupeň ZŠ
a speciální škola, 2. stupeň základních škol, víceleté
gymnázium a speciální škola. Školy bude knihovna
čtvrtletně informovat o průběhu soutěže. Vítěze po
zásluze odměníme!
Šikovné děti mezi námi
Městská knihovna vyzývá všechna šikovná děvčata a
chlapce, kteří něco umí a o svou dovednost by se mohli podělit s ostatními dětmi, aby se přihlásili v městské knihovně! Děti mohou v knihovně vést praktické
ukázky, uspořádat vlastní výstavu výtvarných prací,
koncertovat, recitovat, tančit nebo představit svého
koníčka (modely, sbírky ubrousků, hraček apod.).
Děti, nebojte se přihlásit a ukažte, co umíte.
1.-30. 9. 2012 – Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček vhodných
pro opakování a procvičování učiva základní školy matematika, český jazyk, vlastivěda, zeměpis, historie aj. Přístupno v půjčovní době knihovny.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Třebové
Dospělé oddělení
po-čt: 9:00-17:00, pá: zavřeno, so: 9:00-12:00
Studovna, čítárna
po-čt: 9:00-17:00, pá: zavřeno, so: 9:00-12:00
Dětské oddělení
po-čt: 12:00-17:00, pá: zavřeno, so: 9:00-12:00
Místní knihovna Boršov
úterý: 9:00-11:00 hod., středa: 13:00-16:00 hod.

Zajímavosti
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Společně budujeme Evropu aneb
mezinárodní tábor ve Staufenbergu

Jako každý rok, i letos Společnost česko-německého porozumění dala možnost studentům
poznat naše překrásné partnerské město Staufenberg v Hesensku. Naše výprava strávila ve
Staufenbergu spolu s maďarskými kamarády
z Tarjánu krásných deset dní, v jejichž průběhu
jsme měli možnost vrátit se zpět do dob Římské říše a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké to je
být římským vojákem. Zpátky do historie jsme
zavítali ještě dvakrát. Nejdříve jsme navštívili
památník studené války Point Alpha, poslední den na nás čekalo město Wetzlar, kde prožil
svou životní lásku Johann Wolfgang Goethe.
Když jsme se nevěnovali historii, užívali jsme
si adrenalin při sportovních kláních Sportovní
Evropa. Adrenalinu jsme však neměli dost, proto
jsme také navštívili zábavní park Phantasialand,
kde na nás čekaly horské dráhy, kolotoče, lodičky, kouzelníci, strašidelné hrady a spousta další-

Dobrovolný
svazek
obcí

Využijte služeb
cyklobusu i v září
Až do neděle 30. září mohou všichni cyklisté i pěší turisté využít služeb cyklobusu, který je přiblíží k atraktivním místům
Českomoravského pomezí, jako jsou Toulovcovy maštale, Hřebečské důlní stezky,
rozhledna na Kozlově, zámek v Nových
Hradech, ale samozřejmě také památky,
muzea, galerie a další zajímavosti v Poličce, Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli či Vysokém Mýtě. Cyklobus bude
stejně jako o prázdninách v provozu každý pátek, sobotu a neděli. 28. září pojede
vzhledem ke státnímu svátku podle nedělního jízdního řádu. Podrobné informace
o cyklobusu, jízdní řád, mapu a několik
tipů na výlety najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v propagačním letáku. Nejen při výletech cyklobusem bude
důležitým pomocníkem pro všechny pěší
turisty i cyklisty mapa Českomoravského
pomezí, která na rozdíl od jiných prodávaných map pokrývá celé území turistické
oblasti s přesahem do okolních regionů.
Samozřejmostí je zakreslení značených
pěších tras i cyklotras a nechybí ani zajímavé informace o městech Českomoravského pomezí a významných turistických
atraktivitách. Vše je doplněno množstvím
kvalitních fotografií. Turistickou mapu
si nyní můžete zakoupit v informačních
centrech regionu za bezkonkurenční
cenu 39 Kč.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu
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nezapomenutelný týden. Velké díky patří také
vedoucím, kteří se o nás v průběhu celého týdne
starali. Za finanční podporu děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, SN Praha a městu
Moravská Třebová.		
Eva Čapková

ho dobrodružství. Toto je však jen zlomek toho,
co jsme za celý
pobyt stihli prožít. Při loučení
jsme si kladli
důležitou otázku: „Uvidíme se
ještě?“ „Určitě!“
Vždyť jsme společně propojili
naše města, naše
srdce a vytvořili
přátelství, které
jen tak nezmizí.
Tímto bychom
chtěli poděkovat
paní Ireně Kuncové, která nám
umožnila prožít Česká výprava v německém městě Wetzlar		

Foto: archív

Bonus pas Českomoravského pomezí
nominován v soutěži Ceny Kudy z nudy 2012
Bonus pas, nový turistický produkt Českomoravského pomezí, který byl představen teprve
před pár týdny, si už stačil získat zájem nejen
návštěvníků atraktivních míst naší turistické
oblasti, ale také odborné veřejnosti. Agentura
CzechTourism nominovala Bonus pas do soutěže o nejlepší turistickou nabídku roku Ceny
Kudy z nudy 2012. Slevový program Českomoravského pomezí byl nominován v kategorii
Novinky za region Východní Čechy. Veřejnost
se může do hlasování zapojit až do 30. září 2012
na internetové stránce www.cenykudyznudy.cz.
Každý hlasující bude zařazen do losování o zajímavé ceny.
Bonus pas přináší všem turistům i domácím možnost navštívit mnoho zajímavých míst regionu
s výraznou slevou. Každý, kdo si během návštěvy naší turistické oblasti u zapojených poskytovatelů služeb pořídí slevovou knížku Bonus pas,
může začít užívat všech výhod, které jsou zde
nabízeny. Atraktivní slevy poskytují hrady, zámky, muzea a galerie, ale i sportovní a ubytovací
zařízení, restaurace a kavárny nebo informační
centra. Celkem přináší Bonus pas Českomoravského pomezí padesát pět slev a bonusů.
Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu
Na kterých místech lze získat Bonus pas
a čerpat slevy a bonusy?
Památky
• Zámek Moravská Třebová
• Zámek Litomyšl
• Hrad Svojanov
• Rodná světnička Bohuslava Martinů
• Gotické opevnění města Poličky
Muzea a galerie
• Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
• Městská galerie Vysoké Mýto
• Portmoneum – Museum Josefa Váchala
• Městská galerie Litomyšl
• Městská obrazárna Litomyšl
• Muzeum dýmek Proseč
• Městské muzeum a galerie Polička
• Městské muzeum a galerie ve Svitavách
• Museum Fara Křenov
• Muzeum Moravská Třebová

Wellness
• Relaxační centrum Savitar Litomyšl
• Relax centrum Kubíčkovi Bystré
• Penzion Badinka Svojanov
Aktivně
• Tyršova veřejná plovárna
• Městský bazén Litomyšl
• Toulovcova Rozhledna, Rozhledna Terezka,
Rozhledna Borůvka
• Aquapark Moravská Třebová
• Bowling Club Moravská Třebová
• Squash U Kalvárie Moravská Třebová
Informační centra
• Informační centrum Svitavy
• Informační centrum Polička
• Informační centrum Litomyšl
• Turistické informační centrum Moravská Třebová
Restaurace a kavárny
• Restaurace Pod Věží Vysoké Mýto
• Chata Maxe Švabinského Kozlov
• Bowling Club Moravská Třebová
• Hostinec Fara Křenov
• Restaurace Excalibur Moravská Třebová
• Restaurace U Kalvárie Moravská Třebová
• Třebovská restaurace Moravská Třebová
• Zámecká kavárna Moravská Třebová
Ubytování
• Penzion Malaika Svitavy
• Penzion Fontána Svitavy
• Garni Hotel Svitavy
• Penzion 555 Polička
• Penzion Kubíčkovi Bystré
• Evropské školicí centrum Litomyšl
• Chata Maxe Švabinského Kozlov
• Antik Hotel Sofia
• Apartmány Savitar Litomyšl
• Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
• Penzion Merkur Litomyšl
• Penzion V Podzámčí Litomyšl
• Turistická ubytovna Toulovec Proseč
• Hotel Pod Věží Vysoké Mýto
• Penzion Badinka Svojanov
• Penzion Excalibur Moravská Třebová
• Penzion Best Moravská Třebová
• Penzion V Podzámčí Moravská Třebová
• Hotel Garni Orka Moravská Třebová
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Nejlepším triatlonistou města se stal Petr Keclík
Tradiční Papírák představuje dávno tradiční a oblíbené klání v triatlonu. Takový byl i jeho už 15.
ročník, včleněný do prestižního seriálu Cykloman
2012. Kulisy (aguapark,
účast závodnická i divácká, organizátor P. Štěpař
- účastník ME v triatlonu,
cykloman, sportovec města)
zůstaly stejné, přesto změny
proti dřívějšku byly podstatné: místo silničních kol (neprůjezdnost obvyklé 20 km
trati) vyrazila rekordní účast
tentokráte do terénu na horských kolech. Šance se tak
s vervou chopily silové typy
bikerů, ke slovu přišli i vyhranění specialisté. Prodleva některých sportovců po
200 m plavání v bazénu
(max. do 3 minut) nebyla
tolik podstatná. „Na biku
se jezdí jinak, zvládnout se
to dá, ovšem horší je pak ta Petr Keclík v cíli
běžecká část,“ poznamenal organizátor P. Štěpař.
To se zcela potvrdilo, sotvaže „had“ účastníků dle
časových handicapů se dal do pohybu a bikeři vyrazili ke kolům a k ostrému startu. Junioři a ženy

se udrželi v popředí jen chvíli, smečka očekávaných favoritů je v terénu brzy převálcovala. Od
startu zvolil aktivní taktiku M. Němčík. Profil tratě
vyhovoval jeho somatotypu. „Chtěl jsem vyzkoušet
také novou devětadvacítku
Haibike, je to dělo. Jenže
jsem to poněkud přepísknul
a v závěru mi došly síly,“
komentoval svůj výkon.
Velká rošáda v závěru
Ke slovu se však dostali
i další. Na vedoucí pozici
se probojoval nejdříve Petr
Keclík (nejlepší po plavecké části), pronásledovaný trojicí dalších favoritů
(Škorpík, Liebl, Němčík),
jen o málo více ztráceli další (Boštík, Štěpař, Šafář,
Horký, Kadidlo, Pocsai).
Leadera Keclíka se podařilo do cíle cyklistické části
Foto: archív nejbližším pronásledovatelům sjet, nicméně ten zaútočil nečekaně znovu od
začátku běžeckého 3 km úseku, rychle získal 200
m odstup, který uhájil. Únava vyšťavených lovců z dosavadního vypětí pak ještě dokázala udělat

Rozpačitý fotbalový začátek
Fotbal zahájil značně rozpačitě novou sezónu
Obsáhlá letní příprava - Změny v kádru, doplňování
kádru není snadná záležitost - Větší objem přípravných zápasů - Úspěch v Poháru Čs. pošty - Na úvod
sezóny jen céčko úspěšné.
Po skončení sezóny 2011/2012 zahájila bezprostředně
příprava na další fotbalový ročník. Bylo nutné se vyrovnat s řadou změn, ať v trenérském zajištění (složení realizačních týmů) či v hráčských kádrech jednotlivých družstev. Letní příprava A týmu byla s ohledem
na tento fakt delší, probíhala souběžně s B rezervou,
postoupivší do vyšší soutěže. Jedině tak se mohl vygenerovat kvalitní soubor hráčů, jenž naplní stanovené cíle. „Proti jaru chybí pět hráčů základu. Jednali
jsme snad s deseti fotbalisty z okolí, šanci dostanou
dorostenci a hráči z béčka. Budeme se ještě snažit tým
rozšířit, ale zda se to povede, se teprve ukáže,“ komentoval předseda oddílu M. Tylšar. „Cílem je umístit
se v první polovině tabulky a nemít starosti se záchranou,“ doplnil nový trenér Martin Komoň.

Realizační tým: Martin Komoň (trenér)
Asistent a trenér brankářů: Václav Procházka
Vedoucí mužstva: Jiří Elfmark
Masér: Josef Bělehrádek
Soupiska A-týmu:
Brankáři: Martin Spáčil (1990), Jakub Komoň (1993).
Obránci: Roman Šatník (1979), Ondřej Winkler
(1986), Ladislav Švanda (1980), Jan Rázl (1985),
Radim Jelínek (1974)
Záložníci: Petr Šatník (1975), Michal Sedláček
(1990), Tomáš Staněk (1985), Jiří Strouhal (1983),
Martin Trefil (1992), Milan David (1994), Martin
Kozák (1990), Jaroslav Skřebský (1992), Vančura
Martin (1990)
Útočníci: Zdeněk Konečný (1990), Jiří Linhart
(1990), Robin Polák (1988), Ondřej Kalus (1989)
Odchody: Müller (Jevíčko), Marek (Lanškroun),
Kunášek (Čáslav), Hányš (Nové Sedlo) – konec
hostování, Potáček (Litomyšl). (mt)

Zářijová sportovní pozvánka
Fotbal
1. 9. (předehráno) žáci st., ml. – Hlinsko
2. 9. 17:00
B-muži – Pomezí
5. 9. 17:00
SKP Slovan – Dobříkov
8. 9. 10:00 Dorost st., ml. – Hlinsko B
9. 9. 10:00
C-muži – Borová/Telecí
15. 9.		
žáci st., ml. – Holice
16. 9. 16:30
B-muži – Lanškroun B
22. 9. 10:00
dorost st., ml. – Holice
23. 9. 10:00
C-muži – Rohozná
23. 9. 16:30
SKP Slovan – Lanškroun
		
žáci st., ml. – Česká Třebová
29. 9. 16:30
B-muži – Č. Třebová B
30. 9. 10:00
C-muži – Jevíčko B
1. září - Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj
O pohár starosty za účasti týmů partnerských
měst, 9:00-18:00 hod., hřiště SKP Slovan.
Volejbal
Ženy KP II. třídy
8. 9. v 10:00; 13:00

VK TJ Slovan M. Třebová – VK Vysoké Mýto A
22. 9. v 10:00; 13:00
VK TJ Slovan M. Třebová – VO TJ Lanškroun C
Více info www.cvf.cz.
Cyklistika
15. 9. Babí léto 2012 (powerbikeman)
8. závod seriálu Cykloman
Pořadatelé: Norbert Budig, tel. 603 515 118;
Mojmír Žáček, tel. 604 959 087;
Cyklonemcik.cz,
Trasa: Trať vede převážně lesem a po zpevněných cestách. Převýšení trati je 1 500 metrů.
Start Peklo, po 300 m odbočka na rozhlednu,
dále směr Dlouhá Loučka, sjezd do Malíkova;
odtud zpět do Pekla a stejná trasa ještě jednou,
nad Malíkovem výjezd zpět do Pekla na vrstevnici, pak 1 km rovina a výjezd na rozhlednu,
z rozhledny sjezd po sjezdovce na silnici a pak
500 m rovina po asfaltu k Písku, kde bude cíl
závodu. 				
(mt)

ve startovním poli velké šachy - pěknou paseku
při běhu. Petr Keclík se zúčastnil závodu podruhé, v r. 2010 byl druhý, v loňském roce chyběl.
Mezitím se stal součástí triatlonového týmu v Pardubicích (OMT); jeho vítězství není tedy až tak
nelogické či nečekané. „Trochu jsem potrénoval
a přijel ukázat do rodného města, jak na tom jsem.
Tady jsem kdysi začínal, věřil jsem si, z vítězství
mám samozřejmě radost.“
Za vítězem se seřadili ostatní dle aktuální fyzické
i psychické kondice. A. Liebl z Valašských Klobouků, náhodný pohodář v aquaparku, který se
zúčastnil z hecu a byl vrcholně spokojený. Na své
maximum za daného stavu dosáhli domácí Kadidlo, Štěpař i Pocsai. Při absenci loňského „krále“
Krále a jiných - Orálka, Rottera, Doležela, nikterak neutrpěla sportovní úroveň závodu, skvěle se
opět představili poličští bikeři (Škorpík, Boštík,
Šafář), ozdobou pelotonu byli Horký (Svitavy),
Hájek (Ústí n/O.). Ve všech věkových kategoriích
se sešla rekordní účast 72 sportovců, připočteme-li dalších 35 malých cyklistů v Cyklománkovi
(dětské triatlony na zkrácených tratích), znovu
se potvrdilo, jak krásný je cyklistický sport a seriál Cykloman samotný. Kdo neuspěl v samotném závodě, zapsal účast a sedm z 10 závodů/pět
dětských ze 7. Účast je vstupenkou do losování
o závěrečné ceny (atraktivní kola). Dobrá nálada
(mt)
pokračovala v aquaparku ještě dlouho.

Cyklista König za
oceánem ladí formu
Leoš König je v současnosti jedním z nejúspěšnějších moravskotřebovských sportovců. Jako
leader německé profistáje Net App nakonec nestartoval na GT Giro d´ Italia, na poslední chvíli
jej vyřadilo zranění zad. Rychlá rehabilitace a povinnost obhajoby loňského 2. místa jej katapultovala v červenci do řad účastníků závodu Okolo
Rakouska 2012. Tam si vedl velmi zdatně. „Nejvíce si cením 2. místa ve 4. královské etapě, která
vedla z Lienzu do Alpendorfu a překonávala Hochtor, s 2 504 metry nejvyšší bod celého závodu.“
Celkové pořadí (16. místo) by svedl představit si
lepší, nicméně mezi adepty TdF aj. závodů GT,
s ohledem na tréninkové manko, byl spokojený.
Následně se zúčastnil mimo soutěž 16. ročníku
prestižního etapáku Vysočina 2012 (okolí Bystřice
nad Pernštejnem) a přetahoval se o přední místa
s Jaroslavem Kulhavým. Více než dvě etapy nestihli, neboť Leoš zamířil za oceán, zatímco J. Kulhavý pro zlato na LOH do Londýna. V Utahu si
ambiciózní cyklista vedl velmi úspěšně, ve skvělé konkurenci závodu UCI 1. kategorie vybojoval
celkové 3. místo. Zářil zejména ve dvou závěrečných horských etapách, kdy se vždy dostal na stupně vítězů. „Zajisté mám velkou radost, zdá se, že
jsem zdravotně v pořádku a výsledky přicházejí. Za
celkové 3. místo z Utahu si do světového žebříčku
připíši 32 bodů. Nyní se zvažuje má další kariéra,
zda zůstanu v německém týmu, který má přislíbenu divokou kartu pro 100. ročník TdF, nebo zamířím do jiného týmu, což by korespondovalo s mými
životními ambicemi. Takže do té doby se nechejte
napínat a posléze překvapit.“
Výsledky – cyklistický etapový závod Kolem
Utahu (konečné pořadí po 6. etapě): 1. Tschopp
(Švýc.) 21:26:32, 2. Busche (USA) -43, 3. König
(ČR) -49, 4. Dombrowski -58, 5. Boswell -1:03,
6. Leipheimer (všichni USA) -1:08.
(mt)
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Program činnosti Klubu českých turistů
1. 9. Spoluúčast na zabezpečení prezence DP R
43 pořádaného KČT Boskovice, která proběhne
v době od 7:00 do 9:00 hod. na nádvoří zámku
v Mor. Třebové. Akce je určená pro pěší i cykloturisty. Cíl pochodu i cyklojízdy je v Mladkově
u Boskovic. Odjezd zájemců o společnou cyklojízdu v 9:00 hod. z nádvoří zámku. Vede P. Harašta.
8. 9. Pěší výlet Na Suchý vrch. Odjezd přihlášených zájemců od autobus. nádraží v 8:15 hod.
osobními auty. Trasa výletu: Skiareál Červená
Voda - lanovkou na Bukovou horu - Červenovodské sedlo - Suchý vrch - Hvězda - Červená Voda Skiareál v délce cca 16 km. Vede L. Weinlich.
12. 9. Schůze odboru turistiky od 19:00 hod.
v klubovně odboru. Na programu upřesnění akcí
na říjen a podrobnější informace k zájezdu do Lužický hor.

Hokejisté se tlačí na led

REHAU aréna nabízí už nyní reálný led. Hokejisté, kteří se od května připravovali tzv. na suchu,
konečně vzali zavděk ledovou plochou, za ní nemusejí v rámci přípravy dojíždět do Šumperka/
Uničova. Příprava všech týmů vrcholí tedy na
úrovni ve městě dlouho nepoznanou. Snad přinese i kvalitní výsledky, nový ročník 2012/2013
rozhodně nebude snadnou záležitostí. Při účasti
11 týmů čeká na KHL totiž velmi složitý herní systém, v němž nebude jednoduché obstát. Vynutila
si to okolnost, aby byla soutěž permanentně přitažlivá. Takže týmy se rozdělí do tří skupin: Západ-Střed-Východ. HC Slovan bude hrát skupinu
Východ se soupeři Litomyšl, Lanškroun a Polička.
1. část – začne se ve třech skupinách. Západ (Hlinsko, Skuteč, Světlá), Střed (Česká Třebová, Choceň, Chrudim, Pardubice), Východ (Lanškroun,
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička). Dvoukolově skupiny Střed, Východ resp. tříkolově skupina
Západ hrají o pořadí pro druhou část.
2. část – skupina A: 1. a 2. tým z každé skupiny po
první části soutěže hrají dvoukolově (celkem deset
utkání) o pořadí pro třetí část. Nezapočítávají se žádné výsledky z první části. Skupina B: 3. a 4. tým
z každé skupiny po první části soutěže hrají dvoukolově (celkem osm utkání) o pořadí pro třetí část.
Nezapočítávají se žádné výsledky z první části.
3. část – skupina A: 1. až 4. tým ze skupiny
A + 1. a 2. tým ze skupiny B hrají dvoukolově (celkem 10 utkání) o pořadí pro čtvrtou část. Nezapočítávají se žádné výsledky z druhé části. Skupina B:
5. a 6. tým ze skupiny A + 3. až 5. tým ze skupiny
B hrají dvoukolově (celkem osm utkání) o pořadí
pro čtvrtou část. Nezapočítávají se žádné výsledky
z druhé části.
Zde přijde na řadu cimrmanovský „krok stranou“,
neboť do systému vstupuje kvalifikace o baráž
o druhou ligu. Vítěz třetí části KL bude mít právo účasti v kvalifikaci o baráž o druhou hokejovou ligu. Pokud daný klub tohoto práva nevyužije,
tak pokračuje v krajské lize v její vyřazovací části. Jestliže však do kvalifikace půjde, tak v krajské
lize skončí. Pořadí ostatních účastníků se posune
o jednu příčku směrem vzhůru. Nejhorší celek
soutěže nekončí, ale bude hrát o Pohár Vladimíra
Martince jako číslo 4 skupiny B.
4. část – play off o přeborníka kraje (1. až 4. tým
ze skupiny A po 3. části a 1. až 2. tým ze skupiny
B po 3. části). Předkolo, semifinále a finále. Pohár
Vladimíra Martince (5. a 6. tým ze skupiny A po
3. části a 3. až 5. tým ze skupiny B po 3. části).
Semifinále a finále.
Termíny KL – 1. část: 7. 10.-4. 11., 2. část: 11. 11.16. 12., 3. část: 6. 1.-10. 2., 4. část: 12. 2.-12. 3.
Převzato: deník Svitavska - rh, dom.
(mt)

15. 9. Autobusový zájezd Na Zlínsko s variantami
programu - návštěvou ZOO v Lešné (příp. i zámku)
a prohlídkou města nebo pěší výlet po trase Zlín
- Štípa - Lešné - Lukov - zřícenina hradu Lukov Fryšták v délce cca 16 km. Odjezd v 6:30 hod. od
autobus. nádraží. Návrat do 19:00 hod. Přihlášky
do 12. 9. u Dr. Doleželové, tel 461 316 755. Jízdné
pro členy odboru KČT 150 Kč, pro ostatní 200 Kč.
Vede D. Mikulková.
21. 9. Přátelské posezení v klubovně od 18:00
hod. s promítáním obrázků ze zájezdu do Itálie.
27.-30. 9. Oblastní zájezd Do Lužických hor. Pěší
putování v oblasti východní části Lužických hor
vč. návštěvy pohraniční oblasti Německa dle programu organizátora KČT Svitavy. Podrobnosti pro
přihlášené účastníky v propozicích akce, příp. na
schůzce 21. 9.
V měsíci září budou v případě příznivého počasí
každou středu uskutečňované vyjížďky na kole do
blízkého okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13:00
hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění na
měsíční schůzce nebo internet. stránce odboru
www. kctmt.webnode.cz.

Sportujte s námi

Chystá se jubilejní desátý ročník Moravskotřebovských vícebojů
Přijďte si zazávodit a dokázat všem, že na to máte!
Již tradiční závod pořádaný vždy na konci atletické sezóny proběhne i letos a to 29. září na stadionu
u II. ZŠ. Tomuto, již desátému ročníku, organizátoři přikládají větší, dalo by se říci celostátní význam. Žádné vícebojařské klání v naší republice
nemá tolik kategorií a účastníků jako to naše.
Účast v závodě přislíbila česká vícebojařská špička Pavel Baar, mistr republiky v desetiboji 2010,
halový mistr republiky v sedmiboji. Dále je v jednání návštěva olympijských vítězů Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. Zajímavým zážitkem budou i souboje vítězů předchozích devíti ročníků.
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program
převážně pro děti, které si jistě užijí spoustu zábavy a legrace. Právě na děti je závodní klání cíleno
nejvíce, jedním z našich cílů je snaha podnítit jejich zájem o sport, zejména atletiku. Ale i dospělí
si přijdou na své, když na jedné dráze změří své
síly s těmi nejlepšími v republice.
Motto našeho víceboje zní: Závod pro každého. Je
specifický tím, že si jej může zkusit opravdu každý. V jednotlivých disciplínách jsou voleny menší
výšky překážek a lehčí náčiní než v klasickém desetiboji, soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle věku a podle míry profesionality.
Ve 20 kategoriích si najde své opravdu každý.
Přijďte si zazávodit a vyzkoušet, na co máte, nebo
závodníky podpořit! Ti nejlepší obdrží poháry,
medaile a věcné ceny. Slibujeme, že nikdo neodejde s prázdnou. Více info na www.mtviceboje.cz.
Za team vícebojů
Tomáš Sekanina
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Čertovský duatlon
Druhým ze srpnových závodů Cyklomanu 2012
byl duatlon Powerman, pořádaný týmem Čerti Kunčina (Richter-Honzírek). Závodem byla
naplněna povinná sedmička účasti, nyní všem
již půjde o dohánění a vylepšování průběžných
výsledků. Motivace do závěrečných tří podniků
rozhodně nikomu nechybí. Na znovu inovovanou trať vyjel letos rekordní počet bikerů, tentokráte se jich na startu seřadilo v jednotlivých
kategoriích pětašedesát. Účast nenabízela nikomu, kdo by chtěl přijatelně uspět, chvilku oddechu. Na úvod 14 km cyklo s prvky Xterra jízdy,
poté 3 km běhu, aby náročnost uzavřelo repete
první části. Silné zastoupení měli poličští, bikeři
ze Svitav, zahanbit se nechtěli nechat kunčinští
čerti, domácí favorité rozhodně nechtěli ztratit
šanci na případné celkové prvenství. To znamenalo dramatické soupeření, hodnotné výkony na
hranici možností. První cyklo část zvládli bikeři
v průměru za 20 minut. Od začátku zato vzali
velmi brutálně poličští, jimž dokázal sekundovat pouze pozdější vítěz Rotter. S 1–2 minutovou ztrátou za kvartetem Vlček, Škorpík, Boštík
a Rotter vyběhli na trať Doležel, Kadidlo, Pocsai, Němčík, Šafář, Štěpař, Faltýnek a další. Právě nyní se ukázala specifičnost duatlonu
a důležitost běhu. Lehkonohý Pocsai s trénovaným Kadidlem (mj. účast na květnovém Pražské
maratónu 2:56:00) stanovili, že po 3 km do depa
pro kolo vběhl nejdříve Kadidlo, následovaný
Rotterem a Pocsaiem. Poličští výrazně zaostali,
přesto se vzájemné rozestupy bikerů do 10. místa značně vyrovnaly. Bylo zřejmé, že vyčerpaní sportovci musí jet na doraz, aby se přiblížili
svým cílům. Silové, příp. technické typy byly
v terénu ve výhodě. Náročné výjezdy, nebezpečné sjezdy a všudypřítomný prach, to byl letošní Powerman. „Chvíli jsem ztratil koncentraci
a už jsem byl v kotrmelcích. Bohužel mě to stálo
umístění na bedně,“ zklamaný v cíli sdělil jeden
z favoritů Jiří Kadidlo, který exceloval v běhu,
kdy dotáhl minutové manko, aby v další fázi jej
shodilo kolo ze sedla. Nebýt jeho smůly, mohli domácí bikeři triumfovat, takto se do vedoucí
trojice dokázal vklínit skvělý poličský Vlček.
Příště: BABÍ LÉTO – s dvojitým výjezdem na
rozhlednu Pastýřku (15. 9. 2012). Bližší informace na www.cykloman.cz.
Celkové pořadí
1. Rotter Michal, CK M. Třebová
1:21:13
2. Vlček Petr, Polička
1:21:40
3. Pocsai Šandor, Čerti Kunčina
1:22:13
4. Kadidlo Jiří, M. Třebová
1:23:19
5. Škorpík Jiří, Cyklo Ski Polička
1:24:29
6. Doležel Josef, Abner M. Třebová
1:24:29
7. Němčík Martin, Haibike Cykloněmčík 1:24:35
8. Mayer Bronislav, Oldříš
1:27:26
9. Šafář Martin, Cyklo Ski Polička
1:27:26
10. Boštík Jiří, Cyklo Stratílelk
1:27:37
(mt)

Cyklománek je zvláštní fenomén
Málokde v republice toto deminitivum (zdrobnělinu) naleznete. Tudíž příliš nikoho nezajímá
jeho věcný obsah. Ano, Cyklománek je moravskotřebovská specialita, jehož exkluzivitu
již brzy budou následovat jiná města. Cykloman
(celoroční seriál 10 závodů o nejlepšího cyklistu
města) se stal za 11 let existence nezvratitelným
pojmem, doplňující sportovní život města. Jeho
aktéři, aby nemuseli zradit svou odpovědnost
za potomky, si před sedmi lety řekli: „Budou tu
s námi a následovat nás. Taková aktivita vůbec
není škodlivá.“ Tak se zrodil Cyklománek, seriál
cyklistických závodů pro děti od 3-15 let. Dnes

už je „prvňáček“ (7. ročník) úctyhodným partnerem dospělých. A vede si na jedničku, zejména
v potřebné sportovní přípravě. Účastníků každým závodem přibývá (dnes v průměru 40 závod
x 7 = 300 účastníků za rok). Angažují se i rodiče,
vzniká i přirozenější kulisa velkému Cyklomanu.
O logistiku a organizační zajištění se příkladně
stará Jana Hrbatová, jež aktuálně zapojuje do dílčích úkolů celou rodinu, širší spolupracující aktiv
všech, kteří chtějí a mohou být odpovědně u toho
(Ivana Štěpánková, Petr Štěpánek, Eva Sopoušková aj.). I proto z dětí na každých závodech vyzařuje radost a optimismus.
(mt)
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Futsalisté v nové sezóně
Motto: Ze tmy se vynořil stín a vznikla legenda,
nová legenda moravskotřebovského sálového
fotbalu. Šakalí hněv!!! (na Facebooku)
Třetí soutěžní sezónu zahájí za měsíc futsalový
tým Šakalí hněv v I. krajské lize. Po překvapivém 4. místu v úvodním startu a jistém zklamání
v loňském roce (7. místo) byl striktně vytvořen
nový cíl: umístění do 3. místa. Tomu byla samozřejmě podřízena i letní příprava, byť hra v tělocvičně a na hříšti je diametrálně jiná. Fyzická
připravenost je však vždy rozhodující, z ní se
odvíjí i psychická stabilita týmu a jeho hráčů.
Šakalí hněv se zúčastnil v létě několika turnajů; cílem bylo stabilizovat, případně efektivně
doplnit kádr týmu. Na úvod to byl 9. ročník Big
shock cupu 2012 v Třebovicích. Mezinárodního
turnaje se zúčastnilo 17 týmů. Šakali se dostali

až do finále, v němž nenašli přemožitele. (finále:
Müller (mejla), Štefan Gallik (gallis), Jiří Hájek
Č. Třebová-Rybník vs. Šakalí hněv 0:1, branka J.
(hajči)			
(mt)
Hájek). Úspěšně skončila i účast
na 6. ročníku Kavan Cupu 2012
v Křenově, kde třebovští obsadili 4. místo mezi sedmnáctkou
účastníků.
Do šakalí smečky patří tč. tito
hráči:
Brankáři: Lukáš Vykydal
(kača), Jiří Čermák (čenda), Jaroslav Hutira
Hráči: Karel Kukol (kuky), Filip Trnka, Pavel Němec (dolfa),
Petr Matoušek (maty), Pavel
Kozelek (koza), Michal Suchý
(juunii), Martin Kozák (marml), Michal Racl (šakal majkl),
Jan Spálenský (konva), Kamil Šakalí hněv je připraven na další zápasy Foto: František Matoušek

Fotbalové prázdniny 2012
Stalo se již tradicí, že pro druhý červencový týden je areál SKP Slovan vyhrazen akci Fotbalové prázdniny. Letošního dvanáctého ročníku se
zúčastnil rekordní počet více než šedesáti dětí ve
věku od 5 do 12 let. Většina byla z řad registrovaných fotbalistů, ovšem nebylo to pravidlem, při
Fotbalových prázdninách totiž nejde o sportovní
výkony, ale spíše o zábavu a získávání nevšedních zážitků, proto jsou tolik lákavé také pro děti
nefotbalisty. Účastníci byli rozděleni do několika
družstev (samozřejmě ani letos nechybělo dívčí
družstvo) a každý den se bavili pestrým programem, který pro ně sestavil zakladatel a šéf Martin
Komoň. Po celou dobu se o všechny starala devítka kvalifikovaných trenérů, ti nejen že trénovali
a provázeli programem, ale také zavazovali tkaničky, sbírali zapomenuté čepice a hlavně s radostí odpovídali tisíce dotazů dětí a třeba i po desáté
těch na chlup stejných. Velkou výhodou je skutečnost, že ti nejmladší z trenérů si Fotbalovými
prázdninami prošli sami jako účastníci, proto vědí,
co nejvíce bavilo je samotné, a tyto zkušenosti mohou uplatnit u svých malých svěřenců.
Den Fotbalových prázdnin začínal každé ráno
v osm hodin na stadionu SKP Slovan, kde také
v 18 hodin skončil. Správnost myšlenky, aby se
děti po skončení programu rozprchly zpět do
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svých domovů, se léty praxe ukázala neocenitelnou. Rodiče se totiž vše dovědí takzvaně z první
ruky přímo od dětí, mají tak bezprostřední přehled
o tom, co jejich ratolesti po celý den prováděly,
zda jsou zdravé a v pořádku. Náplň celého týdne
byla opravdu pestrou paletou nejrůznějších, nejen sportovních činností. Smyslem Fotbalových
prázdnin je všestrannost, snaha ukázat dětem formy aktivního odpočinku, seznámit se s možnostmi
sportovního vyžití, které jejich město nabízí. Tím
vším prohloubit vztah dětí k fotbalu a ke sportu
jako takovému, zapojit je do života v kolektivu
ostatních, zaplnit jejich volný čas. Po většinu týdne bylo naplno využito téměř všech moravskotřebovských sportovišť. V Rehau aréně se hrál oblíbený fotbal, florbal, basketbal, děti se seznámily se
základy gymnastiky a akrobacie, dokonce si tu pod
vedením paní Slavíčkové daly pořádně do těla při
jumpingu (trampolíny). Došlo také na netradiční
hry (softball, frisbee, ringo či softtenis), s kterými
se někteří seznámili vůbec poprvé a jistě takovou
zkušenost v budoucnu zužitkují. Nezapomnělo se
na tenis, squash, horolezeckou stěnu, minigolf, atletiku. Pokud počasí dovolilo, mezi sportováním
nechybělo pravidelné ošplouchání v aquaparku.
Při mimosportovních aktivitách se děti bály v mučírně, vyslechly mnoho nového o létání na letišti ve

Starém Městě, nebo pobesedovaly s Markem Langhamerem, moravskotřebovským rodákem, který
je nadějným hokejovým brankářem, v současnosti
draftován klubem zámořské NHL. Pro děti byl názorným příkladem, kam až to může dotáhnout ten,
kdo se také účastnil Fotbalových prázdnin. Jelikož
je organizátorům dobře známa pravda, že třetí den
bývá krizový, středa se nesla ve znamení odpočinku od pohybu. Celodenní výlet do Brna takový
záměr splnil na výbornou. S úspěchem se setkala
návštěva zábavního parku Bongo, a protože nejen
sportem živ je účastník Fotbalových prázdnin, odpoledne se v multikině brněnské Olympie děti zasmály u nejnovějšího dílu filmu Doba ledová a pošmákly si na pořádné porci popcornu.
Po celý týden bylo vše, co se událo, v hledáčku
objektivu fotografa Aleše Königa, výsledky jeho
práce pak byly volně k dispozici pro rodiče i účastníky při závěrečném rozloučení. Tam ke spoustě
získaným zážitkům každý účastník ještě navíc dostal nějakou tu vzpomínkovou drobnost.
Sluší se poděkovat správcům sportovišť za bezproblémové sportování, vedení města Moravská
Třebová, sponzorům a vůbec všem, bez kterých
by Fotbalové prázdniny nepozdvihly pomyslnou
laťku kvality tak vysoko. Lze jen doufat, že i příští třináctý ročník bude stejně tak úspěšný jako
ten letošní, protože hrát fotbal v Moravské Třebové stojí za to!
Tomáš Komoň

Účast na Fotbalových prázdninách prohlubuje nejen vztah k tomuto sportu, ale učí děti také smyslu pro kolektiv		

Foto: Aleš König
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