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Boršovským lesem provází komiksoví Honzík a Mařenka
Lesy ČR otevřely pro veřejnost v sobotu 12. 9. 
2009 naučnou stezku Boršovský les, která je 
součástí Hřebečských naučných stezek. Tato akce 
s bohatým doprovodným programem se konala 
v rámci III. ročníku akce pro veřejnost „Den 
s Lesy České republiky“. 

Ačkoliv jsou v posledních desetiletích krásy 
Hřebečeského hřbetu a Moravskotřebovska 
objevovány čím dál větším počtem turistů, není 
to pro rozvoj tohoto neprávem opomíjeného 
regionu stále dostačující množství. Proto se Lesy 
ČR společně s městem Moravská Třebová 
smluvně zavázaly, že budou investovat finanční 
prostředky do popularizace přírodních a kulturně-
historických hodnot Hřebečského hřbetu. Cílem 
tohoto záměru je významně posílit rozvoj 
cestovního ruchu na Moravskotřebovsku.

Jedním z důležitých kroků k dosažení uvedeného 
cíle je právě vybudování Naučné stezky 
Boršovský les spolu se souvisejícími souběžně 
realizovanými stavbami (ubytovací zařízení 
Boršov, vodní nádrž U hájovny, vyhlídkový srub 
Hřebeč). „Je to pro nás velká čest a uznání, že 

spolupráce mezi městem Moravská Třebová 
a Lesy ČR je tak výborná. Tato lesní naučná 
stezka je jen jednou částí. Na Hřebči u vyhlídko-
vého srubu na ni naváže projekt města Hřebečské 
důlní stezky, které budou směřovat k úzkoroz-
chodné průmyslové dráze v Mladějově na 
Moravě, která patří mezi vyhledávané turistické 
atraktivity. Dokončeny by měly být v červnu 
příštího roku,“ uvedl starosta Moravské Třebové 
Josef Ošťádal. Mezi prvními se po naučné stezce 
prošel hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek. I jeho se vtipem provedly komiksové 
postavičky Honzík a Mařenka. Celková délka 
stezky je 3,7 km s převýšením 150 m. Stezka 
prochází údolím Stříbrného potoka a dále pak po 
lesní cestě a Boršovském chodníku na vyhlídku 
nad silničním tunelem odkud jsou za příznivého 
počasí vidět Jeseníky s nejvyšší horou Pradědem 
nebo Orlické hory. Autorem vtipně pojatých 
informačních panelů je moravskotřebovský rodák 
František Žáček. 
Cílem naučné stezky je seznámit širokou 
veřejnost, zejména děti a mládež, s hospodařením 
v lese, s jeho ostatními neméně důležitými 
funkcemi a přírodními i historickými zajímavost-
mi po trase. 
Lesy ČR přispěly částkou 4,15 milionu Kč na 
vybudování naučné stezky a ubytovacího zařízení 
Boršov. Finanční částka ve výši 2,5 milionu 
určená na realizaci vodní nádrže U hájovny 
Boršov byla zajištěna ze zdrojů Evropské unie 
přidělením dotace z Operačního programu 

Výzva, která se jen tak neopakuje - to byl 
návrh Lumíra Moučky - etablovaného 
lokálního vizuálního umělce. Ten totiž 
společně se zadavateli - pány inženýry z Lesů 
ČR - důsledně trval na naplnění konceptu, 
kdy v rámci pilotní stezky projektu Hře-
bečské stezky a muzea vytvoříme úplný 
originál. Mělo jít o svébytný obrázkový 
doprovod k běžně pojatým textům, k textům 
zajímavým, ale takovým, jaké se vyskytují na 
každé naučné stezce. Dal jsem se zlákat, jsem 
vychován k obdivu k přírodním krásám a můj 
dosavadní život je zájmem o ekosystém 
planety Země prodchnut opravdu vrchovatě. 
Pokud se vám forma a obsah předchozí věty 
zdá být „divnou”, tak se asi nemýlíte. Ještě 
stále na vlně literární setrvačnosti vytvářím 
věty a souvětí tak, aby doladily obrazy - tady 
v Moravskotřebovském zpravodaji vzniká 
slovní obraz o jednotlivých panelech v Bor-
šovském lese. 
Vzniklé naučné panely na stezce Boršovský 
les pokrývá komiksově textová koláž. Bylo 
to náročné, pojednat příběh-nepříběh dvou 
dětí, které se mají v lese něco dozvědět, zažít 
dobrodružství a zajímavě vypadat. A navíc 
vymyslet text, který bude lahodit náročným 
(čti: sečtělým) návštěvníkům a podtrhovat 
výsledný dojem z celku - z devíti ilustrova-
ných zastavení v lesním prostředí. Někde se 
vedlo víc někde, přiznávám, mohlo být méně 
poučování a více akce, tedy obrázků. Kdo se 
nebojí mírné námahy v mezích střední 
turistické náročnosti, ten ať si stezku projde 
v obou směrech a prožívá příběh s našimi 
hrdiny z různých úhlů pohledu, v jiné 
posloupnosti.
Ať se každý zájemce nejen o výtvarně-
literární turistiku nechá vést lesem nad 
Boršovem a posoudí sám, jaké věci se dají 
propojit v oblasti nahlížení na přírodu a eko-
systém lesa. Přál bych si, aby ti, kteří navštíví 
stezku Boršovský les vnímali lesní radost 
a dozvěděli zajímavé místní fakta. 

František Žáček

Příprava panelů naučné
stezky Boršovský les

životního prostředí a výstavba vyhlídkového 
srubu Hřebeč byla hrazena z dotace Programu 
rozvoje venkova ve výši 750 tis. Kč. Na realizaci 
se finančně podílel rovněž Pardubický kraj.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města,
Michal Kačena, tiskový mluvčí LČR 
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Nabídka pracovního místa
Přijmu prodavačku do prodejny Třebovská 

lidovka na plný úvazek, nejlépe s praxí. 
Nástup možný ihned.

Informace v prodejně u vedoucí, případně na 
tel.: 777 782 763 p. Němčíková

Veřejné fórum - projednávání Plánu 
zdraví a kvality života 2009

Veřejné fórum k projednání nejpalčivějších 
problémů města - 10 P se bude konat 26. listo-
padu 2009 od 16.00 hod. v prostorách 
Městského úřadu Mor. Třebová, zasedací míst-
nost na ul. Olomoucké 2. Podrobnější informace 
budou zveřejněny během měsíce října.
Zdeňka Motlová, koordinátorka Projektu Zdravé 

město a místní Agendy 21

Očkování dětí proti tuberkulóze
Vyhláškou MZ ČR č. 65/2009 Sb. bylo zrušeno 

povinné očkování dvouletých 
a jedenáctiletých dětí proti tuberkulóze. 
Očkování bude i na dále možné v plicní 

ambulanci v Moravské Třebové.
Cena očkování 450,- Kč.

Zájemci hlaste se přímo v ambulanci
nebo na tel.: 461 352 261.

MUDr. Dvořáková Věra, odborný plicní lékař, 
Svitavská ul. 25.
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Program Dny zdraví – Město Moravská Třebová – 4. - 17. 10. 2009

Neoprávněné
ukládání odpadu

4. – 17. 10. - Výstava vybrané literatury k tématu Dny 
zdraví: Zdravý životní styl (sport, relaxace, hygiena, 
výživa) - Městská knihovna Ladislava z Boskovic: 
ve výpůjční době knihovny.
5. – 9. 10 - Lékárna Hippokrates nám. T. G. 
Masaryka 3, M. Třebová: ochutnávka bylinných 
a ovocných čajů, v otevírací době lékárny.
7. 10. od 9.00 hod – náměstí T. G. Masaryka:
- simulátor nárazu - ve spolupráci s Generali Group 
pojišťovnou, ul. Cihlářova 7, M. Třebová: ukázka 
důležitosti používání bezpečnostních pásů a ochrana 
vlastního zdraví
- představení IZS – Hasičský záchranný sbor Mor. 
Třebová – ukázka techniky
- Policie ČR a MěP M. Třebová – ukázka zásahových 
vozů a techniky
- Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje – 
představení sanitního vozu
Ve 13.30 hod. přímá ukázka zásahu jednotlivých 
složek Integrovaného záchranného systému při 
havárii vozidla.
- ISŠ M. Třebová – Zdravá výživa v každém věku: 
vestibul radnice, nám. T. G . Masaryka č. o. 29, 
propagace zdravého životního stylu, ochutnávka 
a představení zdravé výživy .
7. 10. středa - Speciální škola, MŠ a PrŠ Mor. 
Třebová: Vaříme zdravě s rodiči - zajímavou 
formou informovat rodiče žáků a děti o zdravé výživě.

10. 10. sobota - Pěší výlet Po stezkách Moravského 
krasu – z Blanska přes Máchův pomník a Nový hrad. 
Délka trasy cca 15 km. Odjezd zájemců vlakem z 
nádraží ČD 7.09 hod. návrat do 19.00 hod. Svačinu 
sebou. Vede: Ing. J. Schneeweiss.
10. – 12. 10. - Výstava ovoce a zeleniny: místní 
organizace ČZS, Zámek – sál ZUŠ
So, ne – 9.00 - 17.00 hod, Po – 8.00 - 12.00 hod.
14. 10. středa - Zkuste to také: umělá lezecká stěna 
tělocvičny Základní školy Palackého 1351: 16.00 - 
18.00 hod, ve spolupráci s horolezeckým oddílem TJ 
Slovan, ukázky a možnost vyzkoušení si tohoto 
sportu, zdravá odměna pro každého „lezce“. 
16. 10. pátek - Občanské sdružení Duhový Labyrint: 
ukázka RELAXAČNÍHO CVIČENÍ s prvky čchi 
kung, jógy a meditace: 18.30 - 19.30 hod. v tělocvičně 
základní školy na ul. ČSA (vstup dvorem, u hřiště na 
ul. Komenského), vstup zdarma.
17. 10. sobota - Občanské sdružení Duhový 
Labyrint: SEMINÁŘ AFRICKÉHO TANCE 
s lektorkou Kadri Habibah: 15.30 – 18.30 hod. 
ve velké tělocvičně základní školy ČSA (vstup z ul. 
Piaristické – bývalá Zemědělská škola). S sebou 
pohodlné lehké oblečení, případně šátek a dostatek 
pití. Cena tříhodinového semináře - 150 Kč. 
17. 10. sobota - Memoriál J. Vojířové 26. ročník: 
hřiště ZŠ Palackého 1351 M. Třebová od 9.00 hod. 
– běžecké závody dětí, pořádá DDM, Atletický klub 
M. Třebová.

Dne 1. července byl ve Sbírce zákonů České republiky 
publikován zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění 
zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách.
Přijetím uvedené novely dochází v zákoně o soc. 
službách k mnoha změnám, které se týkají i příspěvku 
na péči. Některé z přijatých změn nabyly účinnosti 
dnem 1. srpna 2009, ostatní pak nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2010.
Jde zejména o zvýšení příspěvku na péči pro osoby 
zařazené ve čtvrtém stupni závislosti, zmírnění 
podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro 
chronicky nemocné děti do 18 let, změnu způsobu 
výplaty příspěvku na péči pro dospělé závislé v I. stup-
ni, upřesnění rozsahu kontroly využívání příspěvku 
na péči atd.
Podle nové právní úpravy je tedy nově povinen žadatel 
o příspěvek na péči uvést, jakým způsobem a kým mu 
bude nebo již je péče poskytována. Pomoc může být 
poskytována osobou blízkou nebo jinou fyzickou 
osobou, či poskytovatelem sociálních služeb 
zapsaným v registru poskytovatelů soc. služeb, či 
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu.
Novelou zákona došlo také k upřesnění rozsahu 
kontroly využívání příspěvku na péči, kterou 
provádějí obecní úřady s rozšířenou působností. Např. 
v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou 
nebo jinou fyzickou osobou, která sama pobírá 
příspěvek na péči, budou úřady kontrolovat, zdali je 
tato osoba zdravotně způsobilá.
Od 1. srpna 2009 došlo také ke zvýšení částky 
příspěvku na péči pro osoby, které jsou považovány za 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV. 
(úplná závislost) z 11 000 Kč na 12 000 Kč měsíčně, 
a to jak pro osoby do 18 let, tak i pro osoby nad 18 let.
Změna způsobu výplaty příspěvku na péči 
v I. stupni závislosti (lehká závislost)
Od l. ledna 2010 se mění systém vyplácení příspěvku 
na péči v I. stupni závislosti u osob starších 18 let. 
Nově bude zaveden tzv. kombinovaný způsob výplaty 
příspěvku na péči, kdy celková částka příspěvku na 
péči ve výši 2 000 Kč bude vyplácena tak, že část ve 
výši 1 000 Kč bude vyplácena v hotovosti nebo na účet 
podle volby příjemce příspěvku, část ve výši 1 000 Kč 
bude vyplácena ve formě poukázky nebo elektro-
nického platebního prostředku na úhradu soc. služby 
poskytnuté poskytovatelem zapsaným v registru 
poskytovatelů soc. služeb.
Bližší informace týkající se agendy příspěvku na péči 
je možné zjistit na sociálním odboru MěÚ Moravská 
Třebová.

Sedláková Lenka, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městský úřad Moravská Třebová

Město Moravská Třebová zahájilo projekční 
přípravy odkanalizování ulic Lanškrounská a Piari-
stická. V obou případech vedou v ulicích stávající 
stoky, které svojí kapacitou a technickým stavem 
neodpovídají požadavkům pro odvod splaškových 
a dešťových vod. Součástí projektu jsou i přípravné 
a průzkumné práce, které by měly popsat stávající 
stav (přípojky z nemovitostí), ze kterého bude návrh 
odkanalizování vycházet.
Tímto bychom chtěli požádat všechny vlastníky 
nemovitostí o spolupráci s projektanty a provozova-
telem kanalizační sítě společností VHOS při 
průzkumných pracích.

Ing. Tomáš Kolkop,
Odbor investičního a regionálního rozvoje

Co přináší novela zákona
o sociálních službách

Příprava projektové
dokumentace

Milí čtenáři,
vězte, že nefunkční elektrozařízení, stejně jako papír 
či sklo, nepatří do běžné popelnice. Pokud se totiž 

zdraví škodlivé materiály vyhodí 
spolu s  běžným komunálním 
odpadem do kontejneru, pak skončí 
na řízené skládce nebo ve spalovně 
odpadů. Pro životní prostředí to 
vůbec není příznivé. Je proto potřeba 
odevzdávat veškerá elektrozařízení 
ke zpětnému odběru do sběrné sítě, 
která zaručí, že výrobek bude 

dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména 
sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.
Problematiku zpětného odběru elektrozařízení 
upravuje novela zákona o odpadech, která vstoupila 
v platnost 13. srpna 2005. Výrobcům a dovozcům 
elektrospotřebičů ukládá zajistit a financovat zpětný 
odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování 
použitých elektrických a elektronických zařízení od 
občanů i firem. Za tímto účelem založily významné 
firmy z oboru neziskové kolektivní systémy, které 
organizují zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické 
zpracování nefunkčních elektrozařízení.
K financování sběru, svozu a zpracování elektrozaří-
zení slouží tzv. recyklační příspěvek. Jedná se 
o finanční částku, kterou jsou výrobci a dovozci 
elektrozařízení povinni odvádět kolektivním systé-
mům na sběr, svoz a zpracování již nefunkčních 
elektrozařízení. Všechna nová elektrozařízení jsou 
označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. 
Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, 
na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Takto 
označená elektrozařízení nepatří do komunálního 
odpadu a jejich vyhazování do kontejneru na směsné 
odpady nebo do volné přírody je přísně zakázáno. 
V příštím díle se dozvíte, jak si ve zpětném odběru 
elektrozařízení stojíme v ČR ve srovnání se 
zahraničím. 

1. díl – Zpětný
odběr elektrozařízení

Vážení občané, v poslední době se po městě rozšířilo 
neoprávněné ukládání odpadu, zejména ve stání na 
kontejnery na komunální a separovaný odpad na 
sídlišti Západní. V kontejnerových stáních se 
pravidelně objevuje objemný odpad (koberce, 
nábytek), ale i odpad komunální, buď volně ložený 
nebo v pytlích položených v blízkosti kontejneru.
Upozorňujeme všechny nesvědomité občany, že 
tento způsob není v souladu s Obecně závaznou  
vyhláškou města Moravská Třebová č. 5/2006 - 
O systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebními odpady 
vznikajícími na území města Moravská Třebová - 
více naleznete na http://www.mtrebova.cz/files/-
page/2007/09/vyhl_05_2006.pdf. Vyhláška jasně 
popisuje, jakým způsobem je občan Moravské 
Třebové povinen odpad likvidovat.
Kontejnerová stání jsou určena výhradně k uložení 
odpadů k tomu určených a vždy pouze do sběrných 
nádob. Pokud vám nevyhovuje kapacita vašich 
kontejnerů na komunální odpad, obraťte se prosím 
na vlastníka nebo správce nemovitosti a dohodněte 
s ním rozšíření kapacity nádob. 
Dále připomínáme, že za úklid kolem kontejnerů 
zodpovídá vlastník nádob, je tedy plně na 
zodpovědnosti nájemníků v jakém stavu je okolí 
vašich nádob, tedy i okolí vašich vlastních domů.
Posádky sběrných vozů nemohou z časových 
důvodů zajišťovat úklid, ani sbírat jiné odpady než 
komunální. Objemný a nebezpečný odpad patří na 
sběrové dvory, popř. do mobilních kontejnerů, 
pravidelně přistavovaných na jaře a na podzim. Dále 
připomínáme, že pokud už dojde k přeplnění 
kontejneru před dnem výsypu, budou „ze země“ 
svezeny pouze pytle k tomu určené, tedy pytle 
modré s logem TSMT, které můžete zakoupit na 
Technických službách Moravská Třebová s.r.o., na 
ul. Zahradnická.

Gabriela Horčíková, Technické služby města



Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Á s t r a n a 3

Celoslovenské myslivecké slavnosti Dni Sv. 
Huberta se konají v muzeu ve Sv. Antone vždy 
ve dvou víkendových dnech, začátkem září. 
Jsou příležitostí pro přátelské setkávání 
myslivců i laiků v oboru mysliveckém z celého 
Slovenska i zahraničí, zábavu, soutěžení a pří-
jemně strávené chvíle v kruhu historie, přírody 
a kultury.
Tohoto významného svátku se zúčastnil také 
místostarosta města Moravská Třebová Miloš 
Izák a zastupitel Miroslav Krejčí, kteří přijali 
pozvání našeho partnerského města Banská 
Štiavnica. Při této příležitosti místostarosta 
Miloš Izák předal osobně pozvání prezidentovi 
Slovenské republiky Ivanu Gašparoviči na 
15. ročník mezinárodního festivalu „Dny slo-
venské kultury“, které se v Moravské Třebové 
budou konat ve dnech od 22. – 26. 4. 2010.

Cílem tohoto festivalu je uchovat a posílit již 
tak velmi dobré vztahy mezi Čechy a Slováky 
a upevnit přátelství mezi našimi národy. „Pan 
prezident naše pozvání přijal a byl velmi potě-
šen. Pokud opravdu budeme moci doufat v jeho 
návštěvu, jsme jistě schopni program přizpůso-
bit jeho náročnému programu tak, aby prezi-
dentova přítomnost byla co nejdůstojnější a nej-
hodnotnější,“ řekl Miloš Izák a dodal: „V rámci 
spolupráce našeho města s Banskou Štiavnicí 
očekáváme od 2. do 4. 10. 2009 příjezd Rady 
města Banská Štiavnica v čele s primátorem 
Balžankou. Cílem této návštěvy bude rozvoj 
další spolupráce mezi oběma městy, včetně již 
samotné přípravy Dnů slovenské kultury.“
Součástí oslav Sv. Huberta je velké množství 
akcí: ME juniorů ve vábení jelenů a ostatní 
zvěře, soutěž ve střelbě z historických zbraní, ve 
střelbě z kuše na terč a zábavný program jako 
např. Hubertova jízda, házení flinty do žita, 
ukázky sokolnického umění, hudební a taneční 
program.

Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města 

Městský úřad v M. Třebové si nechal v loňském roce 
zpracovat analýzu bezpečnosti informací. Ta uká-
zala, že ne všechno je zcela v souladu s příslušnými 
právními normami. Na základě této analýzy navrhl 
tajemník úřadu Stanislav Zemánek realizaci projektu 
Zavedení Systému managementu bezpečnosti 
informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001 : 2006. 
Záměr vedení města schválilo a zastupitelé ho 
následně zařadili do rozpočtu. Poté bylo vypsáno 
výběrové řízení na koordinátora projektu, kterým se 
stala firma MANA Consulting s.r.o. Žamberk.
Vlastní projekt byl zahájen v listopadu 2008 a ukon-
čen letos v červenci. Pro klienty městského úřadu 
projekt znamená jistotu, že s jejich osobními údaji 
a dalšími osobními informacemi zaměstnanci naklá-
dají bezpečným způsobem v souladu s platnými 
zákony a normami.
A co je hlavním cílem projektu? To vysvětluje 
tajemník městského úřadu Stanislav Zemánek: „Ve 
vztahu ke klientům městského úřadu se jedná o za-
jištění, že s informacemi, s nimiž mohou zaměstnanci 
přijít do styku, budou zacházet bezpečným způsobem 
a v souladu s platnými zákony a normami. Co se týče 
samotného městského úřadu, projekt si klade čtyři 
důležité cíle. Zajistí soulad s požadavky právních 

Městský úřad Moravská Třebová certifikován v oblasti bezpečnosti informací,
jistota pro klienty, nikdo nezneužije jejich osobní údaje

předpisů, zvýší důvěru klientů úřadu, významně sníží 
rizika související s nedostupností informací, s jejich 
únikem, zneužitím či ztrátou a možnými následnými 
sankcemi a také bezpečnost informací se stane 
integrální částí celého systému řízení úřadu. Nový 
projekt ovšem nezapomíná ani na zaměstnance 
úřadu v Moravské Třebové. Ochrání zaměstnance 
před trestní odpovědností za neoprávněné nakládání 
s osobními údaji. Definuje jasná pravidla a zásady 
pro nakládání s informacemi a způsoby jejich 
zpracování. Jednoznačně vymezuje odpovědnost 
a pravomoci při nakládání s informacemi. Navíc 
stanovuje pravidla a odpovědnost pro správce 
informačních systémů.“ 
Průběh projektu řídili vedle tajemníka jím jme-
novaný představitel vedení pro ISMS a čtyřčlenné 
informační fórum. V jeho průběhu byly provedeny 
analýzy příslušných úseků a činností městského 
úřadu. „Zpracovali a vydali jsme jedenáct vnitřních 
předpisů a další vnitřní postupy a metodiky. Všichni 
zaměstnanci byli proškoleni a vyzváni k aktivní 
spolupráci. Všichni také pochopili smysl a význam 
projektu. Aktivně se zapojili a aplikovali stanovené 
zásady bezpečnosti informací do své práce,“ dodal 
Stanislav Zemánek. 

Ř Í J E N 2 0 0 9

Třebovští pozvali na návštěvu
slovenského prezidenta 

Po splnění rozsáhlých úkolů a opatření v oblasti 
personální, bezpečnostní, technické a materiální 
projekt vyvrcholil dvoukolovým certifikačním 
auditem, který provedla odborná akreditovaná 
společnost Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 
Praha. Bylo posuzováno stanovení a dodržování 
zásad a postupů dle ČSN ISO/IEC 27001 : 2006, 
a to včetně kontrol na jednotlivých pracovištích. 
„Auditoři neshledali rozpory s příslušnou normou. 
Na jeho základě byl městu Moravská Třebová 
udělen certifikát, který potvrzuje, že systém 
managementu bezpečnosti informací v organizaci 
Město Moravská Třebová byl prověřen a shledán 
v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001 : 2006 
pro obor: Výkon veřejné správy v samostatné 
a přenesené působnosti. Moravská Třebová je 
jedno z mála měst v České republice, která tento 
certifikát získala,“ uzavřel tajemník Stanislav 
Zemánek. 
Certifikát platí tři roky, nicméně každý rok pro-
běhnou průběžné kontroly certifikačním orgánem. 
Ty by měly potvrdit, že městský úřad nejen dodr-
žuje stanovené zásady bezpečnosti informací, ale 
také neustále zlepšuje kvalitu své práce v této 
oblasti.                                                                 -red-

Ptejte se starosty města na to, co Vás zajímá, upo- odpovídají. Tomuto se však chceme vyhnout a tudíž 
zorněte své spoluobčany na to, co Vás trápí. Pište došlo k úpravě programové skladby. Náhradou za 
své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, tento kanál jsme zařídili program ESPN, což je 
MT nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz sportovní kanál vysoké kvality. Dále jednáme 
Vážený pane starosto, Moravská Třebová je s Chellozone CE o zařazení kanálu Sport 2, který 
jedním z měst, kde firma RIO Media vlastní obsahem doplňuje Sport 1 a má podobný obsah jako 
a provozuje kabelovou televizi. I přes určitý Nova Sport. Vrátím-li se ke kanálu Nova Sport, 
nárůst ceny jednotlivých nabídek programů byly tento je zařazen do sportovního programového 
od občanů bydlících v oblasti příjmu signálu balíčku v rámci digitální televize, který bude v Mo-
z kabelu a od institucí, které domy vlastní celkem ravské Třebové dostupný po modernizaci sítě, která 
pozitivní ohlasy na cenu a skladbu programů, v těchto dnech začala. Takto sportovním fanouškům 
kterou společnost nabízela. Bohužel RIO Media umožníme Nova Sport sledovat, aniž bychom 
bez předešlého upozornění občanů změnila nákladově zatěžovali ty zákazníky, kteří se o sport 
skladbu v základní nabídce tak, že z nabídky tolik nezajímají. Tento koncept se nám v jiných 
mimo jiné vypadl program NOVA Sport oblíbený městech velmi osvědčuje. 
z pochopitelných důvodů zejména u mužské části Dovolte mi Vás a občany města informovat o začí-
populace. Mohla by být prosím zajištěna úprava nající rekonstrukci sítě v Moravské Třebové, s cílem 
struktury programů tak, aby spokojenost občanů přebudovat paralickou síť na optickou (optické 
města s příjmem kabelové televize byla co nej- vlákno do každého bytu – FTTH) a nabídnout ve 
větší v rámci daných technických možností? Vašem městě nové tripleplay služby. Nově 
Dobrý den, ohledně tohoto problému jsem jednal zrekonstruovaná síť bude moci nabídnout daleko 
s generálním ředitelem společnosti RIO Media širší paletu služeb a možností pro Vaše obyvatele. 
Petrem Opletalem, který mi zaslal toto vyjádření: V první fázi se jedná o balíček digitálních služeb 
Naše společnost se snaží mít nabídku maximálně televize, internet a telefon, v následujících měsících 
vyváženou, ať z pohledu programové skladby, tak pak chceme nasadit služby jako video na přání 
i z pohledu cen, resp. nákladů. Postupně nás (VOD), na nahrávání (nPVR – network personál 
kontaktují dodavatelé programů a vstupujeme s nimi video recorder), game servery a další. Předpoklad 
do jednání s cílem zachovat koncovou cenu pro provedení upgrade stávající sítě je následující: 
zákazníky. Bohužel jednání s dodavatelem programu sídliště cca 900 bytů do konce září a dalších 600 
Nova Sport jsou složitá a přistoupení na nově bytů postupně do konce listopadu 2009. Věřím, že 
nabídnuté cenové podmínky by v konečném důsled- naše investice do infrastruktury občané města ocení 
ku znamenalo zvýšení koncové ceny pro všechny a jsme si jisti, že tím výrazně pomůžeme rozvoji 
zákazníky, čemuž však statistiky sledovanosti ne- informační společnosti ve Vašem městě.

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Městské slavnosti, oslavy horníků, geologů, hutníků 
a naftařů, oslava bohaté štiavnické historie a tradic, 
dobrá zábava - to všechno jsou Salamandrové dni. 
Jejich tradici začali studenti slavné Banícké 
akademie. Název Salamandrového průvodu je 
odvozený od pohybu salamandry škvrnitej (mlok 
skrvnitý). Napodobujíc její pohyb se průvod vlní 
z jedné strany ulice 
na druhou, což při 
osvětlení dobovými sví-
tidly vytváří působivé 
večerní divadlo. V prů-
vodu se pohybuje 580 
postav, které znázorňují 
hlavně práci a život 
obyvatel města. V čele 
průvodu jde pastýř s pomocníky, který na rukách 
nese ještěrku. Představují pověst o objevení pokladů 
štiavnické země, zlata a stříbra. Této významné akce 
se zúčastnili i představitelé našeho města – starosta 
Josef Ošťádal, místostarosta Miloš Izák a Václav 
Mačát, radní města Pavel Brettschneider a Zdeněk 

Minuta ticha za zemřelé horníky na Salamandrových dnech
Stupka a tajemník městského úřadu Stanislav 
Zemánek. „Partnerství s městem Banská Štiavnica 
je pro nás velmi důležité a velice si vážíme jejich 
pozvání. Poprvé jsme navštívili tradiční hornický 
ceremoniál k přijímání nových kandidátů do cechu 
hornického pod názvem „Šachtag“. Při této 
přiležitosti byla držena minuta ticha za tragicky 
zemřelé horníky v Handlové. Setkali jsme se také 
s herečkou a poslankyní Magdou Vašáriovou, která 
nás velmi vřele přijala. Bylo to milé a příjemné 
setkání,“ řekl starosta města Josef Ošťádal a dodal: 
„Získali jsme také pár nových inspirací pro náš 
projekt Hřebečských důlních stezek díky návštěvě 
Bánského muzea, které je jediné svého druhu na 
Slovensku.“ 
Na závěr návštěvy byli představitelé města přijati na 
radnici primátorem města Pavlem Balžankou, 
kterému starosta Josef Ošťádal poděkoval za vlídné 
přijetí a předal pozvánku na 11. ročník festivalu 
Biskupické kaléšek a 8. ročník závodu historických 
kol od pálenice k pálenici. 

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

Z činnosti městské policie:
Strážníci Městské policie Moravská Třebová v měsí-
ci srpnu přijali a řešili celkem 100 telefonických 
a ústních oznámení od občanů. Při pochůzkové 
a kontrolní činnosti strážníků bylo zjištěno a řešeno 
10 dalších nedostatků, které trápily nejen občany 
našeho města a ztěžovaly běžný denní život v našem 
městě. V šesti případech byl realizován odchyt toula-
vých psů, z nichž čtyři se podařilo opět navrátit svým 
pánům a dva byli převezeni do Záchranné stanice 
volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Dále pak stráž-
níci spolupracovali ve dvou případech s posádkou 
Rychlé lékařské pomoci, v jenom případě s Hasič-
ským záchranným sborem a v devíti případech 
s Policií ČR. Dalších pět případů předali strážníci 
městské policie k šetření Obvodnímu oddělení Poli-
cie ČR Moravská Třebová.
Jeden muž zaměstnal všechny záchranné složky
Hlídce městské policie bylo oznámeno po jednadva-
cáté hodině dne 15. 9., že na římse ve druhém 
poschodí jednoho z domů na ulici Bránské stojí 
muž. Oznamovatel měl důvodnou obavu o zdraví 
a život muže, který se ještě po příjezdu hlídky měst-
ské policie nacházel na oné římse asi sedm metrů 
nad ulicí, která je vydlážděna žulovými kostkami. 
Strážníci proto neváhali a na místo přivolali zdravot-
níky rychlé záchranné služby, hasiče a Policii ČR. 
Muž ovšem těsně před příjezdem uvedených 
záchranných složek vlezl zpět do okna. Jelikož právě 
v místě, kde muž vylezl na římsu domu není dosta-
tečné osvětlení, muže se policistům nepodařilo iden-
tifikovat a posléze tedy nebylo možné zjistit, zdali se 
jednalo o pouze opravu okenního parapetu nebo 
pokus o sebevraždu. Každopádně tento nejapný žert 
zaměstnal všechny složky Integrovaného záchranné-
ho systému. 
Zraněný bezdomovec
Podnapilému bezdomovci silně krvácejícímu z hlavy 
poskytli strážníci městské policie první pomoc v do-
poledních hodinách dne 12. 9. Skupinka bezdomov-
ců opět seděla na lavičce u prodejny Billa, odkud 
jsou tito lidé několikrát denně vykazováni strážníky 
pro porušování veřejného pořádku. Když se přesta-
vitelé zákona neočekávaně objevili za zády bezdo-
movců, dva muži a žena bleskurychle opustili toto 
místo ale poslední muž, který pod tíhou konzumace 
alkoholu sotva zvedal nohy, nepřekonal obrubník 
a obličejem dopadl přímo na dlažební kostky chod-
níku. Jelikož rány byly značně hluboké a v úvahu 
přicházelo i vážnější poranění, byla strážníky na 
místo přivolána rychlá záchranná služba. Zdravotní-
ci posléze muže převezli do nemocnice k dalšímu 
vyšetření. 
Neustávající boj s bezdomovci
Městská policie se dnes a denně potýká s problémy, 
které způsobují místní bezdomovci. Strážníci těmto 
osobám, ač nechtíc, věnují téměř třetinu výkonu 
služby, kterou by tak mohli soustředit například na 
zvýšenou dopravu ve městě nebo další jiné, pro 
občany užitečnější aktivity. I přes několikátý převoz 
některých těchto silně podnapilých osob, jejichž 
denní náplní je žebrání u obchodních domů a konzu-
mace krabicových vín, do protialkoholní záchytné 
stanice, se situace razantně nemění. Jejich cílem 
stále zůstává lavička u prodejny Billa, park u místní-
ho muzea a další jim oblíbená místa. Jelikož se ve 
městě chystá vyhláška pro omezení konzumace 

Na lince 158 – POLICIE ÈR

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu v Mo-
ravské Třebové bylo k 31. 8. 2009 přihlášeno 
k trvalému pobytu celkem 10 842 občanů ČR 
a 65 cizinců s povolením k trvalému pobytu na 
území České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové evidováno k 31. 8. 2009 na 
trvalém pobytu 10 907 občanů. 
Za měsíc srpen se v Moravské Třebové narodily 
4 děti, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo se 17 
obyvatel a odstěhovalo 18 osob.

alkoholu na některých veřejnosti přístupných mís-
tech, bude tak situace pro strážníky, kteří museli 
mnohdy čekat až na místě dojde k porušení některé 
z právních norem, jednodušší a samotné řešení toho-
to problému na takovém místě rychlejší. Samozřej-
mě náklady na přepravu těchto osob do protialkohol-
ní záchytné stanice, která se nachází až v našem 
krajském městě, nám vyhláška rozhodně nesníží. 
Bude ovšem možné v případě konzumace alkoholu, 
což je zpravidla v 99% případů, téměř okamžitě 
zakročit. Samozřejmě je nám všem jasné, že tímto 
tuto válku nelze vyhrát, ale snad se nám podaří tato 
hojně navštěvovaná místa pro slušného občana 
zachovat čistá a bez nutnosti pohledu na povalující-
ho se opilého bezdomovce.
Autovraky
Strážníkům se podařilo v měsíci srpnu zbavit město 
dalších tří vraků starých osobních vozidel, které 
hyzdily ulice našeho města a zbytečně zabíraly 
potřebná místa určená k parkování a ne k odstavení 
nepotřebných starých dopravních prostředků. 
Mnohdy vskutku až mravenčí prací se museli stráž-
níci dopátrat majitelů těchto vozidel. Největším 
problém jsou vozidla bez registračních značek 
(SPZ). Ovšem vzhledem k místní znalosti strážníků 
našeho města se ne poprvé podařilo překonat i tento 
problém a úspěch se opět dostavil. Z parkoviště na 
ulici Jiráskové před domem č. 99, byl majitelem 
odstraněn vrak starého červeného osobního vozidla 
TZ Lada – Žiguli, stejný typ vozidla pouze ve žluté 
barvě byl odstraněn majitelem z parkoviště na ulici 
Západní za bytovkou označenou čísly 16, 18 a 20. 
Poslední vrak byla Škoda 105 odstavená u bývalého 
lomu, dnešního kynologického areálu. V případě, že 
by majitelé vraky neodstranili, majitel komunikace 
je oprávněn vozidlo odstranit a zlikvidovat na nákla-
dy majitele vraku. Taková likvidace se samozřejmě 
majiteli v konečném důsledku značně prodraží. 
Padající komín
Snad v důsledku vlivu času a povětrnostních podmí-
nek nebo z důvodu otřesů způsobených projíždějící-
mi vozidly nákladní dopravy, které tímto místem 
projíždějí po objížďce vedoucí městem, se začal 
bortit komín na jednom z domů na ulici Olomoucké. 
Padající cihla z komína zasáhla dokonce osobní 
automobil. Ke zranění na místě naštěstí nedošlo. 
Nebezpečné místo přivolaní strážníci městské poli-
cie z důvodu bezpečnosti ohraničili páskou a zajistili 
odstranění zbytku uvolněných cihel z chatrného 
komína. 

Karel Bláha, velitel MP Mor. Třebová
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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

Neumí chodit pěšky?
Moravskotřebovští policisté od 9. 9. prověřují dva 
případy, ve kterých se řidiči dopustili protiprávního 
jednání. Oba totiž řídili své vozidlo, aniž by vlastnili 
řidičské oprávnění. Na jednoho z mužů, 32letého 
řidiče Škody Favorit, si posvítila policejní hlídka 
v obci Jevíčko na ulici Olomoucká. Řidič při kontro-
le policistům nedokázal předložit řidičské oprávnění. 
Důvodem bylo, že žádné nemá. Navíc bylo zjištěno, 
že za volantem neměl co dělat, jelikož má vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2011. 
Tento muž musel domů pěšky. Navíc si z rukou 
mužů zákona převzal sdělení obvinění. Je podezřelý 
ze spáchání dvou trestných činů – řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu 
úředního rozhodnutí.
Druhý řidič, tentokrát o několik let starší, řídil 
Škodu Favorit v obci Sušice. I on policistům nedo-
kázal předložit řidičské oprávnění. Naprosto shodný 
postup zvolili policisté i v tomto případě. Na pěta-
čtyřicetiletého muže čekalo obvinění z trestného 
činu řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění a domů už musel po svých.
Auto není trezor - dnes to ví i majitel toyoty 
Vloupání do vozidla na poměrně frekventovaném 
parkovišti od středy 9. 9. řeší policisté z Moravské 

Třebové. Majitel svoji toyotu zaparkoval a šel si 
zřejmě nakoupit. Přitom však ponechal tašku s note-
bookem na sedačce vozu. Stačila jen čtvrt hodinka 
a taška i s obsahem byla pryč. Zloděj si totiž velice 
rychle povšimnul odložené věci a okamžitě se chopil 
příležitosti. Rozbil zadní okno, zřejmě dosti nepozo-
rovaně, a stal se novým majitelem počítače. Když se 
v té době již bývalý majitel vrátil zpět k vozidlu, dílo 
bylo dokonáno, ale pachatel nikde. Věřte, že viditel-
ně uložené věci v osobních, či nákladních vozidlech 
jsou velikým lákadlem. Neusnadňujte zlodějům 
jejich práci. Pamatujte „Auto není trezor“.
Podvodník 
Podveden se cítí být 48letý muž, který poskytl 30le-
tému muži šestitisícovou zálohu na zhotovení vcho-
dových dveří. Do dnešního dne však oznamovatel 
nemá jak peníze, tak nové vchodové dveře. Případ 
nyní prověřují policisté jako trestný čin podvod, za 
který v případě prokázání viny dlužníkovi hrozí až 
dvouleté vězení. 
Stejný případ
Podobně se cítí být podvedena mladá žena. Ta měla 
zájem o zakoupení a instalaci plastového okna. Pode-
zřelý, kterým je 43letý muž ze Šumperska, ženě 
přislíbil na základě smlouvy provedení prací a poža-
doval složení 70 procentní zálohy. Ta činila 10 tisíc 
korun. Do dnešního dne žena rovněž nové okno 
nemá a podobně je na tom i s hotovostí, kterou 
poskytla. Dodavatel nyní nereaguje ani na telefoná-
ty. Proto žena celou věc oznámila policii. I zde se 
jedná o trestný čin podvod.

Dopravní omezení a uzavírka mostu na obchvatu 
města. Od úterý 1. 9. do 16. 10. 2009 je dopravní 
omezení na silnici č. I/35 – most na obchvatu v Mo-
ravské Třebové. Důvodem jsou opravy mostu.
Objízdná trasa: Silniční provoz po dobu konání prací 
na silnici I/35 bude sveden pod ochranou přechodného 
dopravního značení a dopravního zařízení přes město 
Moravská Třebová po silnici III/3711 po ulici 
Olomoucká, dále po silnici II/368 po ul. Komenského 
a Brněnská na okružní křižovatku se silnicí I/35. 
V 1. etapě (při částečné uzavírce) bude na objížďku 
převeden pouze směr Mohelnice – Svitavy, doprava ve 
směru Svitavy – Mohelnice bude vedena středem 
mostu (po stavbě) v jízdním pruhu o celkové šířce min. 
4,0 m. Ve 2. etapě (při úplné uzavírce) bude na 
objízdnou trasu převeden ze silnice I/35 veškerý 
provoz. Délka uzavřeného úseku: cca 2,0 km (z toho 
vlastní úsek opravy mostu 0,335 m), délka objízdné 
trasy cca 2,5 km. Žádáme řidiče, aby respektovali 
dopravní značení a přechodná omezení na trase přes 
město. Na trase objížďky městem bude prováděn ve 
zvýšené míře dohled Policie ČR. Stav dopravy bude 
neustále vyhodnocován a monitorován investorem 
a policií České republiky.
U z a v í r k a  silnice I/35
a) č á s t e č n á (1. etapa prací)
b) ú p l n á (2. etapa prací). 
Místo uzavírky: Silnice č. I/35 v k.ú. Moravská 
Třebová a Linhartice, most ev.č. 35–111B v silničním 
km cca 192,673.
Důvod uzavírky: oprava mostu (estakády na 
obchvatu města Moravská Třebová) v rámci stavby 
„I/35 Moravská Třebová, most ev.č. 35–111B“.
Termín uzavírky:
- Termín částečné uzavírky (ad 1a) 1. etapa: od 1. září 
2009 do 16. října 2009; Termín úplné uzavírky (ad 1b) 
2. etapa: od 17. října 2009 do 15. listopadu 2009.

Objížďka přes Moravskou Třebovou

Měl ještě spousty plánů a nesplněných snů, 
prošvihl hodně flámů, co patří k všedním 
dnům. Dal se cestou jinou, než si vlastně přál, 
jinak by tu s námi dál se pro Vás smál. 
Rozdával by úsměv, co na rtech stále měl, jak 
už to někdy bývá, osud to jinak chtěl… Jizva 
v srdci se po Tobě nikdy nezacelí, teď už 
nezbývá nám nic, než vzpomínat. Dne 3. 9. 
2009 uplynul již šestý bolestný rok, co nás 
navždy opustil ve věku nedožitých 33 let 
RADEK SCHUSTER, patriot Moravské 
Třebové. „Chybíš nám všem!“

Tvoje rodina a všichni kamarádi

Vzpomínka
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Sto osm tisíc pro sběrový dvůr v Moravské Třebové
Fond ASEKOL věnoval Technickým službám 
Moravská Třebová s. r. o, jako zajišťovateli služeb 
v odpadovém hospodářství pro Město Moravská 
Třebová, finanční dar v hodnotě sto osm tisíc korun. 

Dar byl přidělen na základě Grantového řízení 
v rámci tematického zadání pro rok 2009 pro projekt 
s názvem „Program INTENZITA“ na realizaci 
projektu Rozšíření zpevněných ploch, sběrový dvůr 
Moravská Třebová. Rozšíření bylo realizováno 
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v měsíci srpnu. Zbývající finanční spoluúčast 
poskytlo Město Moravská Třebová. Celkové náklady 
projektu byly 270 tisíc korun. Během dvou ročníků 
grantového řízení bylo oceněno 72 subjektů, mezi 
něž ASEKOL rozdělil kolem sedmi milionů korun. 
ASEKOL, s. r. o., je nezisková společnost, která 
provozuje kolektivní systém zpětného odběru elek-
trozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL 
zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako 
jediný systém pro zpětný odběr historických elektro-
zařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační 
a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček 
a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 
a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst 
zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi 
a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce 
sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci růz-
ných druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. 
Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje 
společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vyslou-
žilých elektrozařízení ze všech kolektivních 
systémů v ČR.  

-red-

Březovský chléb
pro prezidenta

Březová nad Svitavou přivítala ve středu 
9. 9. 2009 prezidenta republiky Václava 
Klause s jeho chotí. Město pro prezidenta 
vybralo dar, který těší jak pracovníky 
pekárny, tak občany našeho města. Byl jím 
„Březovský chléb“ vyráběný v našem měs-
tě společností Moravec – pekárny s. r. o. 
„Tento výrobek byl vyvinut na přání 
starosty Březové v souvislosti s výstavbou 
prodejny pekařství MP v centru města. 

Přáním bylo vyrobit pro trh obdobu 
věhlasného chleba, který byl v Březové 
vyráběn v době, kdy mělo město svoji 
pekárnu. Takovýto úkol nebyl lehký, protože 
zařízení, na kterém se tento chléb vyráběl 
se již v dnešní době nepoužívá a na 
odlišných zařízeních stejný výrobek zhotovit 
nelze,“ sdělil ředitel společnosti Vladimír 
Moravec a dodal: „Receptura vychází z vy-
sokého obsahu žitné mouky tak, jak bylo 
dříve běžné. Specifickou chuť a dobré 
vlastnosti získal chléb i podílem tmavé žitné 
celozrnné mouky. Chléb se vyznačuje 
nejlepšími parametry - výraznou chlebovou 
chutí, po dlouhou dobu má měkký a vláčný 
charakter a zejména dobré nutriční 
vlastnosti, které jsou ceněné z pohledu 
zdravé výživy.“ Tento chléb je na trhu velmi 
úspěšný a nachází si stále více zákazníků.

-red- 

Soutěž „Rozkvetlé město
2009“ zná své vítěze

Turistické informační centrum
žádá všechny podnikatele, kteří mají zájem 
propagovat svoji firmu (kadeřnice, wellness 
studia, kosmetičky, manikúry a pedikúry, 
masáže, cvičitelky aerobiku a jógy, půjčovny 
nářadí, taxikáře, videopůjčovny, opraváře 
elektrospotřebičů, prádelny a čistírny atd.), aby 
donesli své vizitky a kontakty do Turistického 
informačního centra na náměstí T. G. M. 33.
V TIC není zájem pouze o turistické informace, 
ale lidé se často ptají také na různé služby ve 
městě, které nelze vždy na internetu najít.
Předem děkuji za spolupráci.

Ester Dvořáková Tesolin

Na rok 2010 vydává město ve spolupráci 
s muzeem, technickými službami, firmami 
Kayser, OR-CZ a Rehau stolní kalendář 
s historickými fotografiemi Moravské 
Třebové. Fotografie jsou opatřeny českými 
a německými popisky. Pocházejí ze sbírko-
vého fondu muzea, neopakují se však snímky, 
které už byly použity pro stolní kalendář na 
rok 2005. Kalendář bude v prodeji v říjnu 
tohoto roku.

Jako každý rok probíhala v našem městě již tradiční 
soutěž, kde se hodnotila květinová výzdoba oken, 
balkónů, předzahrádek našich rodinných a panelo-

vých domů, či firem. I přes rozmary letošního léta, 
se některým z nás podařilo vypěstovat nádherné 
květiny. Z rekordního počtu 135 snímků, bylo 
vybráno nezávislou komisí, složenou z členů míst-
ního SZ a zaměstnanců městského úřadu, 11 nej-
zajímavějších.
V letošním roce uspěli Blažkovi ul. Nová 19, 
Nislerovi Sušice 60, Horákovi Sušice 128, Pavlíkovi 
ul. Nerudova 48, pí Trnková ul. Olomoucká 38, 
Kubíčkovi ul. Nová 18, Koutní ul. Nová 16, 
Zouharovi ul. Nová 12, Pliskovi ul. Jiráskova 74 
a Karáskovi ul. Jiráskova 62. Z firem se na 
prvním místě umístila Stavební firma Jirouš ul. 
K. Čapka 14.
Předání hodnotných cen všem výhercům proběhne 
10. 10. 2009 v Městském muzeu Moravská 
Třebová, při příležitosti zahájení Výstavy ovoce 
a zeleniny, pořádané místním SZ.
Všem děkujeme za spolupráci a přejeme úspěch 
v příštím kole soutěže.

Zdeňka Motlová,
kordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21

Polovina září patří už tradičně v Moravské Třebové 
akci pod názvem Dny česko-německé kultury. Ty 
letošní se konaly v týdnu od 18. – 22. 9. 2009. Jde 
o setkání českých a německých obyvatel regionu, 
a dalších hostů, kteří původně žili v oblasti 
Moravskotřebovska, Svitavska a Ústeckoorlicka. 
„Mnoho sudetských Němců totiž pochází právě 
z okolí Moravské Třebové, Svitav nebo Ústí nad 
Orlicí. A přestože nyní někteří žijí v jiných částech 
republiky či v Německu, do Moravské Třebové se 
stále s radostí vracejí a dávají najevo svůj vřelý 
vztah k našemu městu. Kromě nich přijeli také hosté 
z partnerského města Staufenberg,“ řekla hlavní 
organizátorka a vedoucí Střediska česko-německého 
porozumění Irena Kuncová. Slavnostní sobotní 
večer pod názvem „Hřebečské přástky“ navštívil 
mimo jiné kulturní referent Johann Klomfas z Vel-
vyslanectví Spolkové Německé republiky v Praze, 
Ondřej Klípa ze sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny, Bernard Hayer ze Správního 
úřadu NSR, vedení města Moravská Třebové a další 
hosté. Návštěvníci festivalu se v neděli zúčastnili 
česko-německé mše svaté, posvěcení nově opra-
veného Kříže Smíření, byli přijati na městské radnici 
starostou města Moravská Třebová Josefem Ošťá-
dalem, prohlédli si pamětihodnosti města a navštívili 
místa, kde ve svém mládí žili. Významnou událostí 
večerního programu bylo slavnostní podepsání 

pamětního listu k pětiletému výročí spolupráce mezi 
městy Moravská Třebová a Staufenberg a předání 
daru v podobě keramické plastiky starostou Ošťá-
dalem. Hosté se mohli zaposlouchat do árií operní 
pěvkyně Elišky Weissové, zanotovat si společně 
s pěveckými sbory Fermátou a Daliborem nebo se 
pobavit poslechem hry manželů Kocůrkových na 
repliky historických hudebních nástrojů. 
Kulturní program byl zakončen v úterý 22. 9. 
přenáškou Horsta Löffera „Stůl stálých třebovských 
hostů“.  

 -red-

Moravská Třebová historickým
objektivem podruhé

Oživené vzpomínky vedou
ke smíření a naději

• Rehabilitační cvičení 
Informace pro zájemce (všechny věkové 
kategorie, muži, ženy) o rehabilitační cvičení. 
Cvičení bude od 5. 10. 2009 vždy v pondělí 
a ve čtvrtek v 18.30 hod. v tělocvičně I. ZŠ, 
Čs. armády

Pondělí - cv. Jana Vachová
Čtvrtek - cv. Pavlína Horáčková
Těšíme se na setkání!

Za ag. Arnika PaedDr. Marie Blažková
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KULTURNÍ SLUŽBY

  města
  Moravská Třebová

rodinný film

 /USA/                                                                 

Miley Stewart se zoufale pokouší zvládat svůj 
náročný dvojí život. Přes den je obyčejnou středo-
školačkou, která stále více zanedbává své přátele 
a školu, protože jí život víc a víc ovládá její druhá 
identita, popová hvězda Hannah Montana. A jak se 
zdá Miley je stále více nakloněna představě nechat 
Hannah svůj život ovládnout zcela. Režie: Peter 
Chelsom, hrají: Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, 
Emily Lament aj.
7. 10. středa v 19.00, kinosál, vstupné: 70 Kč

film pro děti

 /USA/                                

Věčný smolař, prehistorický krysoveverčák Scrat má 
před sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte. 
Mamuti Manny a Ellie očekávají přírůstek do 
rodiny. Lenochod Sid se zase dostane do problémů 
poté, co si založí vlastní rodinu s nalezenými 
dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší 
dilema, jestli se z něj po boku kamarádů nestává 
příliš velký měkota. Navíc, když se objeví dinosauři, 
Manny přestává být „králem džungle“. A také se 
všichni seznámí s jednookým lasičákem Buckem, 
který neúnavně loví dinosaury.
10. 10. sobota, ve 14.00, kinosál, vstupné: 70 Kč

divadlo pro děti

Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena, tentokrát 
v muzikálovém zpracování.
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po 
bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit 
všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné 
bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když 
chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a be-
ránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká 
vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě 
okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. 
Příběh plný písniček a komických situací je určen 
pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Uvádí 
Divadelní společnost DĚDIVA Julie Jurištové
20. 10. v 8.30 a 10.00, kinosál, vstupné: 30 Kč

Hannah Montana

Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů

Obušku z pytle ven!

divadlo

          

Komedie o tom, že ne vždy stačí podat si inzerát 
a přijít na správnou adresu.
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá 
ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné 
adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka 
Jacqueline a služebná Marie Louisa. O tom, že 
soužití žen takto rozdílných temperamentů není 
jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Ve Francii 
nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných 
situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá 
s pověstným francouzským šarmem. Režie: Marie 
Lorencová, hrají: Lucie Zedníčková/Adéla Gon-
díková, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, 
Ludmila Molínová/Marcela Nohýnková, Lucie 
Svobodová/Olga Želenská, Daniel Rous/Martin 
Zounar, Vladimír Čech, Pavel Vondra/Zbyšek 
Pantůček, Michal Jagelka/Martin Sobotka.
1. 10. v 19.30, kinosál KS, vstupné: 180 Kč
Předprodej od 2. 9., představení je již vyprodáno!

Marc Camoletti
Na správné adrese

KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Předprodej:

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

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

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz
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Kam za kulturou
v Českomoravském pomezí

Litomyšl

Svitavy

Polička

Vysoké Mýto

26. 10. 2009 od 19.30 hod. / Evropské školicí 
centrum
Stesk kavárenského povaleče ve Vídni
Druhá část literárně dramatického a hudebního 
večera Radovana Lipuse a hostů z Národního 
divadla moravskoslezského.
do 31. 10. 2009, Út - Ne 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 / Rodný byt Bedřicha Smetany 
Kresby Bedřicha Smetany
Výstava v rodném bytě B. Smetany představí 
skladatele B. Smetanu coby kreslíře.
30. 10. 2009 od 20.00 hod. / Music Club 
Kotelna 
Chinaski 
Koncert v rámci oslav 15. let od povýšení 
kotelny na klub.

3. 10. 2009 od 19.00 hod. / Fabrika 
Hudební kavárna: Elisabeth Lohninger 
Quartet (USA)
Koncert vynikající americké zpěvačky známé 
spoluprací s W. Fischbacherem
Koncert se stolovou úpravou při svíčkách
17. 10. 2009 od 19.00 hod. / Fabrika
Fast Food Orchestra
Koncert kapely, která se zformovala v letech 
1994 - 1996 a od r. 1998 začala aktivně 
vystupovat v klubech.
31. 10. 2009 od 20.00 hod. / Fabrika
No Name
Koncert na stání – s novým CD The best of …
Více informací na www.kultura-svitavy.cz

21. 10. 2009 od 20.00 hod. / Divadelní klub
Luboš Pospíšil
Písničkářská středa – pravidelný pořad, ve 
kterém se každý měsíc představí jeden z našich 
předních písničkářů.
17. 10. 2009 od 19.00 hod. / Tylův dům 
Skvrny na slunci
Divadelní hra se silným příběhem, který je 
vyprávěn napínavým způsobem a s jistou 
dávkou humoru.
3. 10 – 8. 11. 2009 /Centrum Bohuslava Martinů
KontAKTfoto
Putovní výstava České inspirace – výstava 
fotografií 12. ročníku dílny portrétu a aktu.

20. 9. – 22. 11. 2009 / Regionální muzeum
Ktož jsú boží bojovníci
Odpověď na tuto otázku a mnohé další 
informace se dozvíte na výstavě, jejímž cílem je 
připomenout vznik a vývoj husitství z hlediska 
reformace a válečnictví.
17. 10. 2009 od 20.00 hod. / klubová scéna Na 
Mejtě
YVONNE SANCHES TRIO
Koncert skvělé jazzové zpěvačky.
11. 9. – 9. 10. 2009 / Výstavní síň Jana Jušky, 
budova bývalého soudu
Salon Královských věnných měst. Mládí 
vpřed !
Výstava mladých výtvarníků.

Již potřetí uspořádá občanské sdružení Trnka 
Městečko Trnávka Ozvěny AniFestu. Vždy na 
začátku měsíce října můžete v kulturním domě 
v Městečku Trnávce vidět množství krátkých 
animovaných filmů - výběr toho nejlepšího z mezi-
národního festivalu krátkých animovaných filmů 
v Třeboni. Letos se Ozvěny uskuteční v sobotu 
10. 10. od 17.00 hodin. Organizátoři si pro vás 
připravili pět skoro hodinových cyklů filmů. 
Podvečerní dvě série jsou určeny hlavně dětem - 

Ozvěny AniFestu III v Městečku Trnávce
půjde o cykly To nelepší z AniFestu pro děti 
a Opepřené pexeso. Od 19.30 promítneme krátké 
filmy určené dospělým - To nejlepší z AniFestu 
2009, Viva la natura a Humor v animovaném filmu 
III. Vstup na celou akci je zdarma. Přijďte strávit 
večer s animovaným filmem a zjistíte, že existuje 
produkce, která je zajímavá, zábavná, umělecká 
a přitom se jen málo podobá animovaným pro-
duktům, které vysílá většina televizních stanic.  

MgA. Zdeňka Selingerová a o.s. Trnka M. Trnávka



Moravská Třebová a okolí

1. 10. čtvrtek Na správné adrese

Bláznivou komedii uvádí divadelní společnost 

HÁTA Olgy Želenské. V alternacích hrají: Lucie 

Zedníčková, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 

Veronika Jeníková, Ludmila Molínová, Marcela 

Nohýnková, Lucie Svobodová, Olga Želenská, 

Daniel Rous, Martin Zounar, Vladimír Čech, Pavel 

Vondra, Zbyšek Pantůček, Michal Jagelka a Martin 

Sobotka.   

19.30 hod., kinosál, vstupné: 180 Kč, předprodej 

od 2. 9. – již vyprodáno

5. 10. pondělí Veřejní nepřátelé

Z policejních pastí unikal zázrakem a když už 

sklaply, mříže vězeňské cely pro něj nepředstavo-

valy žádný problém.

19.00 hod., krimi/thriller, přístupný od 15 let, 

USA, 143 min., titulky, vstupné: 65 Kč

7. 10. středa Hannah Montana

Žila dva životy … teď si musí vybrat jen jeden 

z nich. 

19.00 hod., hudební komedie, přístupný, USA, 102 

min., český dabing, vstupné: 70 Kč

říjenříjenříjen 20
09

10. 10. sobota Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Podzemní svět dinosaurů – země plná tajemných 
míst.
14.00 hod., animovaný/rodinná komedie, přístup-
ný, USA, 94 min, vstupné: 70 Kč 

12. 10. pondělí Návrh
Za každých okolností mít vše pod kontrolou … ne 
vždycky se to zadaří.
19.00 hod., romantická komedie, přístupný, USA, 
titulky, 108 min., vstupné: 70 Kč

14. 10. středa Veni, Vidi, Vici
Romantická komedie z golfu.
19.00 hod., přístupný od 12 let, ČR, 95 min., 
vstupné: 65 Kč

19. 10. pondělí Lištičky
Jediná možnost, jak se dostat z bludného kruhu, je 
postavit se temné minulosti
19.00 hod., drama, přístupný od 15 let, ČR/SR/Ir-
sko, 86 min., vstupné: 65 Kč 

20. 10. úterý Obušku z pytle ven!
Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena, tento-
krát v muzikálovém zpracování.
Určeno pro MŠ a I. st. ZŠ.

21. 10. středa Klíček
O některé sny se vyplatí bojovat.
19.00 hod., thriller, přístupný od 12 let, ČR, 70 
min., vstupné: 65 Kč

26. 10. pondělí Muži v říji
Komedie o velkých věcech na malém místě, 
o velké politice, velkých citech a velkém umění. 
19.00 hod., komedie, přístupný, ČR, 102 min., 
vstupné: 65 Kč 
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Sídlo městského muzea
Svitavská 18, Moravská Třebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

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

VÝSTAVY • KONCERTY • PŘEDNÁŠKY

MUZEUM

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

Otevírací doba zámku
Říjen - listopad
po – zavřeno; út – ne: 10:00 – 16:00 hod.

Dny evropského kulturního dědictví

Okénko ZUŠ M. Třebová

Labyrint města před
deštěm ukrytý

interiéru, především malbám Judy Tadeáše Suppera 
a jeho syna Karla Františka Silvestra. Důraz 
tentokrát nebyl kladen na uměleckou hodnotu maleb, 
ale na jejich obsah. Hlavním cílem bylo přiblížit 
ostatním návštěvníkům výzdobu chrámu tak, jak ji 
vnímají věřící křesťané, přinést „ztišení, pokoj, 
světlo, nadhled a naději“. Srozumitelná a přitom 
působivá, emotivně laděná promluva kněze 
doplněná přednesem poezie, zpěvem, světelnými 
efekty i vůní kadidla skutečně vybídla k hlubšímu 
než obvyklému zamyšlení nad smyslem výjevů 
zobrazených na freskách a zároveň poskytla 
příjemný prožitek tolerance, vstřícnosti a pospo-
litosti.

-jm-

Pátek ve znamení fotografie
Komise památkové péče připravila ve spolupráci 
s muzeem dvě akce, které se při této příležitosti staly 
tradicí. Tentokrát již v předvečer EHD, v pátek 
11. září v 16 hod. byla v kapli františkánského 
kláštera zahájena výstava fotografií z 11. ročníku 
soutěže „Moravská Třebová, jak ji neznáme“. V prů-
běhu vernisáže byli vyhlášeni a odměněni vítězové 
soutěže – jako první se umístil Jan Mauler, na 
druhém místě Jaroslava Petrová, na třetím Jan 
Vermousek. Fotografie všech deseti letošních soutě-
žících bylo možno zhlédnout až do neděle 20. září, 
vždy v odpoledních hodinách. Výstava se těšila 
značnému zájmu veřejnosti a návštěvníci jistě nebyli 
zklamáni – soutěžní práce mají rok od roku vyšší 
úroveň a stále přinášejí nové pohledy na město, jeho 
zákoutí a proměny, ale také pozoruhodné reportážní 
snímky z různých akcí.
S velkým zájmem se setkala také beseda o historii 
města, která proběhla od 17. hod. v Domově 
důchodců a jejímž hlavním programem byla 
projekce snímků přibližujících historii města – 
fotokopií nejstarších listin, historických pohlednic, 
fotografií zachycujících např. vývoj dopravy ve 
městě nebo obsazení Moravské Třebové německým 
vojskem v říjnu 1938. 

Pozvání do chrámu, kde je nebe otevřené 
Na sobotní večer nás vojenský kaplan por. ThBc. 
Petr Šabaka pozval do farního kostela Nanebevzetí 
P. Marie, kde s několika spolupracovníky připravil 
zajímavý program, věnovaný výzdobě chrámového 

Ostrý start
Není pochyb, že prázdniny a dovolené jsou skvělá 
věc. Nehledě na to se však většina učitelů na „své“ 
děti těší. Existují totiž profese, jež nelze dost dobře 
nazvat zaměstnáním. V takovém případě se dá spíše 
hovořit o poslání. Mezi takové profese bezesporu 
patří i humanisticky pojatá pedagogika.
Den „D“ a hodina „H“ tentokrát nastaly v úterý 
odpoledne 1. září. Přesně v15.00 zazněl ve velkém 
koncertním sále uvítací projev ředitele školy, po 
kterém se děti odebraly do svých tříd pochlubit se 
prázdninovými zážitky a sestavit předběžný rozvrh. 
Setkání, která se v ten den ve škole odehrávala, 
nepatří rozhodně do kategorie formalit.
Hned v dalším týdnu ve dnech 8., 9. a 10. září žila 
škola v dopoledních hodinách uměleckými náboro-
vými dílnami pro mateřinky a 1. stupeň základních 
škol. Kromě úplně nových tváří se objevili i malí 
veteráni, kteří nebyli u nás ve škole poprvé. Ovšem 
vytáhlejší a dospělejší. Takové zážitky patří v uči-
telské branži mezi ty nejúžasnější. V době psaní 
tohoto příspěvku nás čeká koncem září ještě setkání 
s nově nastupujícími žáčky a jejich rodiči.
Ještě jednou všem hodně štěstí ve školním roce 
2009/2010.                                                   Vaše ZUŠ

Pršelo. Pršelo a bylo vůbec nevlídně. Vítr cloumal 
větvemi buků a městská vlajka jako by závodila 
s plachtami korábů let dávno minulých. Byl pátek, 
čtvrtý den měsíce září. Milovníci a ctitelé krásného 
umění se scházeli v budově muzea. Sešli se, aby 
obdivovali do obrazů zachycené pohledy, petrifi-
kované niterné prožitky. Vše bylo zaměřeno na jeden 
námět, jeden cíl, jednu reálnou entitu – Moravskou 
Třebovou.
Na rozdíl od reálného každodenního života lze 
v umění navazovat na minulost bez ohledu na délku 
doby, která uplynula. Tak se stalo, že po více než 
dvaceti letech se uskutečnila výstava Moravská 
Třebová ve výtvarném umění 2. Na výstavě bylo 
soustředěno na desítky, možná stovky grafik, 
exlibris, akvarelů i olejů s jedním cílem, s jednou 
inspirací, s jediným prožitkem. Tím byla Moravská 
Třebová a její okolí. Slušelo by se ještě dodat, že 
v časovém vývoji. Pohledy na město z hlubin 
dávných staletí sice zachycují městské dominanty, 
ale cesta časem je patrná. Mnohé zmizelo, nebo 
prošlo proměnou. Na vystavených dílech bylo lze 
putovat městem, míjet mlčenlivé světce na náměstí, 
vzhlížet k dominantám města, prožívat utrpení 
Kalvárie. To všechno bylo zachyceno na papír či 
plátno, aby vydalo svědectví o pomíjivosti času 
a nepomíjivosti krásy.

Z vernisáže výstavy Moravská Třebová ve výtvarném 
umění 2. Foto Jan Vermousek

Výstavu uspořádalo Městské muzeum a Klub přátel 
výtvarného umění. Uspořádat takovou výstavu, 
soustředit takové množství exponátů je úkol nemalý 
a nelehký. Kdo to nikdy nezkusil, nemá o tom 
představu. Kalašnikov, Rusek, Bouda, Mádlo, 
Bartoš, Tvrdoň, Alexandrov, Žáček, Beneš, Lípa, 
Tauschinski, Hodienner, Lídl, Strážnický, Štembera, 
Horská, Němec, Šafář, Hujber. Co jméno, to osobité 
přiblížení známých míst z každodenního života, 
z mlčenlivého uspěchaného míjení městské kulisy. 
Vernisáž skončila. Přestalo i pršet. Právě zhlédnuté 
obrazy ožívaly v realitě rušného života. Těžko se 
rozhodnout, která krása je působivější…

Miloš Kvapil

•  VÝSTAVA
ZO ČZS Koclířov ve spolupráci s OS ČZS 
Svitavy a obcí Koclířov pořádá OKRESNÍ 
VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY, která se koná 
v sobotu 3. 10. od 9.00 – 18.00 hod. a v neděli 
4. 10. od 9.00 – 17.00 hod. v kulturním domě. 
Vstupné dobrovolné.

•  FLORA OLOMOUC
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na zájezd 
Flora – Olomouc – podzimní zahradnické trhy 
(zahrádkářská poradna). Zájezd se koná v sobotu 
3. 10. 2009. Odjezd od muzea v 7.30 hod. 
Přihlášky přijímá Turistické informační centrum 
na nám. T. G. Masaryka.
Cena pro všechny 100,- Kč.

•  VÝSTAVA ZELENINY A OVOCE 
ČZS TO v M. Třebové ve spolupráci s Muzeem 
a Kulturními službami města Moravská Třebová 
– komisí „Zdravé město“ Vás zve na VÝSTA-
VU OVOCE A ZELENINY s vyhodnocením 
soutěže „ROZKVETLÉ MĚSTO“, která se 
koná ve dnech 10. a 11. 10. 2009 od 9.00 – 
17.00 hod. a 12. 10. od 8.00 – 12.00 hod. na 
zámku ve velkém sále ZUŠ. Příjem vzorků 
9. 10. od 14.00 – 19.00 hod (po 5 ks). 
V neděli od 9.00 hod. diagnostická služba Ing. 
Kalabuse – téma: ochrana rostlin. 
Po oba dva dny prodej ovoce a stromků. Prodej 
keramiky Speciální školy v Moravské Třebové 
a keramiky Koclířov. Prodejní stánek firmy 
Mountfield. Vstupné dobrovolné.

Výstava:
Školní třída z doby Rakouska-Uherska
zahájení v pátek 9. 10. v 16.00 hod., výstava potrvá 
do 8. 11. 2009
Výstava ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, 
určená nejenom školákům, ale především jim. 
Mohou si zde vyzkoušet, jak se sedělo ve škamnách 
před sto a více lety, jaký z nich byl výhled na tabuli, 
katedru a stupínek, jak se lišily tehdejší školní 
pomůcky od těch dnešních,...

Přednáška:
Tomáš Janda: Německá průchozí dálnice 
7. 10. v 17.30 hod., klubovna v přízemí muzea, 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Ladislava 
z Boskovic
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Moravskotřebovské školy v době Rakouska-Uherska

Školní budova v areálu „školských sester“ na pohlednici poslané v roce 1917 (dnes součást gymnázia)
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Školství v Moravské Třebové má dlouhou tradici, 
vznik městské školy je zde předpokládán před rokem 
1482. V 16. století měla škola vysokou úroveň, po 
třicetileté válce se situace ve školství obecně 
zhoršila, také v Moravské Třebové je doložen 
neuspokojivý stav vzdělávání a malá společenská 
prestiž učitelů. Teprve za vlády Marie Terezie 
vznikal novodobý školský systém. V Moravské 

Třebové přibyla k městské škole piaristická hlavní 
škola, později gymnázium a nižší reálka. K zásadní 
reformě školství došlo na konci šedesátých let 
19. století. Od roku 1870, kdy byla vypovězena 
dohoda mezi státem a církví, je pak školský systém 
podřizován dozoru státních institucí – okresnímu 
hejtmanovi, okresní školní radě a okresním 
inspektorům. V místě školy působily místní nebo 
městské školní rady.

Obecné a měšťanské školy
Školským zákonem, který vstoupil v platnost 
14. května 1869, byly v celé monarchii zavedeny 
dva nové typy škol: obecná a na ni navazující 
měšťanská. V roce 1870 byly v Moravské Třebové 
otevřeny pětitřídní chlapecká obecná škola a pěti-
třídní dívčí obecná škola. Chlapecká škola byla ještě 
v roce 1871 vedena piaristy a byla umístěna v pří-
zemí budovy gymnázia, dívčí škola byla v kaplance 
přestavěné pro školské účely už v roce 1851 (na 
rohu Kostelního náměstí a Farní ulice). Nové typy 
škol nahradily městskou a hlavní školu, které byly 
zrušeny s koncem školního roku 1870/71, a nižší 
reálnou školu zřízenou při gymnáziu, jejíž činnost 
byla ukončována postupně do roku 1873. Zároveň 
s obecnými školami byla otevřena chlapecká i dívčí 
měšťanská škola, obě trojtřídní, se třemi světskými 
pedagogy. Chlapecká měšťanka byla v budově 
městské školy, dívčí měšťanka spolu s dívčí obecnou 
školou v kaplance.
Počet žáků se zvyšoval a školní budovy brzy 
přestávaly stačit. V letech 1884 a 1885 byla proto 
postavena nová, velká, dvoupatrová budova na rohu 
ulic Dolní a Orlí (Čs. armády a Komenského), do 
které byla přestěhována chlapecká obecná i měšťan-
ská škola a také dívčí měšťanka – dívky měly 
samostatný vchod z Orlí ulice. Škole se říkalo „Na 
louži“ („Schul auf der Pfütz“), protože v těch 
místech byl původně bažinatý terén. V roce 1900 
vyrostla další velká školní budova na rohu 
Kostelního náměstí a Růžové (dnes Gorazdovy) 
ulice, do které se nastěhovala dívčí měšťanka a část 
dívčí obecné školy.
V roce 1902 stoupl počet paralelních tříd až na pět, 
místní školní rada proto přistoupila k reorgani-
zaci: paralelní třídy byly odděleny od kmenových 
a vytvořeny pětitřídní, samostatné obecné školy 
pro chlapce i pro dívky. Pět kmenových tříd bylo 

spojeno s měšťanskou školou. Chlapecká samo-
statná obecná škola byla umístěna v budově 
měšťanky, v zadní části se zvláštním vchodem, 
kterou původně využívaly dívky. Dívčí samostatná 
obecná škola byla opět rozdělena mezi novou bu-
dovu a někdejší kaplanku. Obě „obecné a měšťan-
ské“ školy byly nadále umístěny v nových školních 
budovách. 

status normální státní školy a finanční podporu státu, 
obchodní a živnostenské komory a dalších institucí. 
K definitivnímu odtržení školy od spolku došlo v ro-
ce 1908. Do roku 1889 probíhalo vyučování v bu-
dově dívčí obecné školy, pak ve staré městské škole 
(„Latinská škola“ na Kostelním náměstí), od roku 
1894 v chlapecké obecné a měšťanské škole. V roce 
1894 vznikla také obchodní pokračovací škola.
V roce 1895 založil Zemědělský a lesnický spolek 
v Moravské Třebové zimní zemědělskou školu, která 
zpočátku sídlila v soukromých domech – do Vánoc 
1896 v domě B. Odstrczila v Olomoucké ulici 29, 
pak u B. Baumanna na náměstí č. 22, v roce 1899 
získala samostatnou budovu v tehdejší Zechově ulici 
(dnes ulice 9. května).

Školské sestry
Kolem roku 1845 založily členky III. řádu sv. 
Františka v Moravské Třebové industriální školu 
(školu pro ženská povolání). Postupně získaly a 
přebudovaly několik domů ve Svitavské ulici, 
naproti františkánskému klášteru (dnešní Domov 
důchodců). Od roku 1852 provozovaly řádnou 
obecnou školu, v roce 1865 při ní zřídily opatrovnu 
dětí, v roce 1876 mateřskou školu. Roku 1909 byla 
činnost školy doplněna o pokračovací kurz pro 
dívky, rodinnou školu a školu domácího hospodaře-
ní, roku 1916 byla otevřena obchodní škola s právem 
veřejnosti. Škola tzv. školských sester byla velmi 
oblíbená i v období první republiky, kdy sem byly 
posílány žačky z českých, slovenských a maďar-
ských rodin, aby se zdokonalily v němčině. 

-jm-

Přehled moravskotřebovských škol zejména 
v druhé polovině 19. a na začátku 20. století 
uvádíme u příležitosti výstavy „Školní třída z do-
by Rakouska-Uherska“, pořádané v muzeu od 
9. října do 6. listopadu 2009.

Gymnázium
V roce 1763 byla piaristickým řádem zřízena 
trojtřídní hlavní chlapecká škola v Brněnské ulici 
(v domě, který později nahradila rozšiřující se 
textilní továrna). V roce 1766 – 1773 byla před dolní 
branou postavena piaristická kolej (dnes součást 
Městského úřadu – Občanské informační centrum na 
rohu ulic Olomoucké a ČSA) a piaristé do ní se svou 
školou přesídlili. Roku 1803 byly otevřeny první dvě 
třídy gymnázia, zatím jako soukromé, povolení 
přišlo až následujícího roku. Školní budova musela 
být rozšířena. Roku 1829 bylo gymnázium zrušeno, 
díky úsilí představitelů města bylo roku 1832 
provizorně, po dalších dvou letech definitivně znovu 
povoleno. V roce 1851 bylo změněno na čtyřtřídní 
nižší reálné gymnázium a nižší reálnou školu, která 
existovala jen do roku 1873. V roce 1874 bylo 
gymnázium zestátněno. 1882 bylo otevřeno vyšší 
gymnázium, ve školním roce 1885/86 se konaly 
první maturity. V roce 1924 si gymnázium vyměnilo 
budovy s chlapeckou obecnou a měšťanskou školou.
Gymnázium vedli prefekti, po zestátnění ředitelé; 
nebyli podřízeni okresním, ale krajským a později 
zemským úřadům.

Budova zimní zemědělské školy na pohlednici po-
slané v roce1924 (dnešní ulice 9. května, v místech, 

kde dnes stojí budova Integrované střední školy)

Odborné školy
V roce 1872 založil Spolek pro další vzdělávání 
obchodnického a živnostnického stavu v Moravské 
Třebové živnostenskou pokračovací školu, první na 
Moravě. Vyučování probíhalo v různě zaměřených 
odborných odděleních, v roce 1885 škola získala 

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

1. 10. - PŘESPOLNÍ BĚH – obvodní kolo, Křížový 
vrch, 13.15 hod. start nejmladších kategorií, více 
v propozicích. Akce ve spolupráci se ZŠ Kostelní 
nám. v M.Třebové. 
10. 10. - PODZIMNÍ DÍLNA pro veřejnost – od 
9.30 do 11.30 hod. v DDM. S sebou: přezůvky, 
hrnek, 10,-Kč. Uvítáme i rodiče s malými dětmi.
14. 10. - STOLNÍ TENIS – obvodní kolo jednot-
livců II. kategorie – od 14.00 hod., hala TJ Slovanu. 
Spolupráce s TJ Slovanem v M.Třebové.
15. 10. - MINIFOTBAL 6. - 7. tříd – okresní kolo, 
9.00 hod. – hřiště Gymnázia v Jevíčku.
17. 10. - MEMORIÁL JARKY VOJÍŘOVÉ – 
hřiště ZŠ Palackého, prezentace od 9.00 hod., v 9.00 
hod. start nejmenších, v 10.30 hod. vyhlášení vítězů. 
Akce ve spolupráci s Atletickým klubem a Zdravým 
městem v Mor. Třebové.
19. 10. - ZE SEMÍNKA VELKÝ STROM – 
výchovně vzdělávací ekologická akce ke DNI STRO-
MU. Ve spolupráci s MŠ v Sušicích.
22. 10. - STOLNÍ TENIS – obvodní kolo družstev 
III.+IV. kategorie – od 14.00 hod., hala TJ Slovanu. 
Spolupráce s TJ Slovanem v M.Třebové.
23. 10. - KERAMIKA pro veřejnost – 15.30-17.00 
hod. v DDM. S sebou pracovní oděv a 20,- Kč (zahr-
nuje následné glazování). 
26. 10. - MOJE PRÁZDNINY – vyhodnocení 
literární soutěže pro ZŠ.
27. - 30. 10. - PODZIMNÍ POBYT V DDM (1. - 5. 
třída) Cena: 600,-Kč. Nástup v úterý v 16.30 hod. – 
zakončení v pátek v 15.30 hod. Spaní v prostorách 
DDM, strava 5x denně, pitný režim neomezen. Hry 
v klubovně i v přírodě, bazén, oslava halloweenu 
(dlabání dýní, karneval), noční hra, kreativní činnost 
aj. Děti závazně nahlásit (telefonicky). Přihlášku a 
Kč. odevzdat nejpozději do 23. 10. v DDM. Bližší 
informace – Z. Tauerová, M. Krajíčková.
Zájemci o kroužek AGILITY si mohou domluvit 
schůzky telefonicky u Kateřiny Ondráčkové (739 
269 857). Trénink probíhá na hřišti v Sušicích.

Dům dětí a mládeže



Z P R A V O D A J M Ě S T A M O R A V S K Á T Ř E B O V Á s t r a n a 9

Biblické hodiny: vždy po bohoslužbách v 15.00 
hodin s malým pohoštěním.

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. klášterní kostel
St/ 18.00 hod. klášterní kostel
Čt/ 17.00 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

Rodinné a mateřské centrum Sluníčko 
Rodinné a mateřské centrum „Sluníčko“. (Fara, 
Kostelní nám. č. 3) pořádá dětskou burzu oble-
čení, obuvi, hraček, kočárků, spotřebního zboží
Kdy: v pondělí 12. 10. od 9.00 do 12.00 hod. a od 
14.00 do 18.00 hod. a ve středu 14. 10. od 9.00 do 
12.00 hod. Příjem zboží: týden předem po dohodě 
na tel.: 736 609 318. Oblečení přijímáme od koje-
neckých velikostí do vel. 164. Zboží určené k prode-
ji musí být označeno cenovkou (cena + kód identi-
fikující majitelku zboží, např. jméno či iniciály). 
ZBOŽÍ NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDĚJI VE 
STŘEDU 14.10. DO 17.00 HODIN. NEVYZVED-
NUTÉ ZBOŽÍ BUDE PŘEDÁNO CHARITĚ. 
Provize: 10% z tržby.

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

 

Církve

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Církev bratrská

Èeskobratrská církev evangelická

Církev československá husitská

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

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

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

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

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

Náboženská obec v Moravské Třebové se schází 
v modlitebně Církve evangelické bratrské na Svitav-
ské ulici, kterou máme pro tyto účely pronajatou. 
Všechny pořádané akce jsou nejen pro naše věřící, 
ale i pro zájemce z řad veřejnosti.
Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli 
ve 14.00 hodin.
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Zámecké nám. 1, Moravská Třebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

13. ročník Týdne knihoven
5. 10. – 11. 10. 2009
Motto: Knihovna mého srdce

5. 10. - Velké Říjnové Společné Čtení – Kniha 
mého srdce
9.00 – 17.00 hod. nepřetržité čtení v dospělém 
oddělení + výstava nejúspěšnějších knih ankety 
Kniha mého srdce
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou – 
určeno studentům gymnázia
Kdo čte, ten se nenudí
Zahájení soutěže pro děti na školní rok 2009/2010
7. 10. - Tomáš Janda – Německá průchozí 
dálnice“ 
Přednáška z regionální historie, setkání s autorem 
knihy „Německá průchozí dálnice“, začátek v 17.30 
hod. v klubovně muzea (přízemí), ve spolupráci 
s městským muzeem 
9. 10. - Lampiónový průvod 
Lampiónový průvod pro děti, soutěž o nejhezčí 
pohádkový kostým! Sraz u městského muzea 
v 18.00 hod. Program zajistí členové ochotnického 
souboru J. K. Tyla, žáci ZUŠ a členové Klubu 
českých turistů. Ukončení v městské knihovně, 
večerní půjčování !!
Po celý týden: registrace na rok 2009 zdarma!
vědomostní a výtvarné soutěže pro děti
výprodej knih
anketa – Knihovna mého srdce
1. 10. – 31. 10. 2009 – Zvíře v člověku
Výstava ilustrací Nikoly Kalinové, bývalé žákyně 
výtvarného oboru ZUŠ (třída p. uč. V. Čadílka) 
a současné studentky Střední školy umění a designu 
v Brně. Mladá výtvarnice se představuje dvěma 
autorskými knihami – Orwellovou Farmou zvířat 
a La Fontainovými Bajkami. Přístupno v půjčovní 
době knihovny
1. 10. – 31. 10. 2009 – Říjen – Měsíc české a slo-
venské vzájemnosti
Výstava naučné literatury o Slovensku a slovenské 
krásné literatury v originále i překladech, přístupno 
v půjčovní době MěK.
4. 10. – 17. 10. 2009 – Dny zdraví - Zdravý životní 
styl
Výstava naučné literatury z oblasti výživy, hygieny, 
sportu, relaxace aj.

15. 10. 2009 – Oldřich Koudelka – Myslivecké 
příběhy
Beseda s regionálním spisovatelem nad jeho novými 
knihami s mysliveckou a přírodní tematikou. Sál 
sociálních služeb, začátek v 17.00 hod.
Knihovna dětem 
Tvořivé středy pro děti
  7. 10. 2009 – Lampion
14. 10. 2009 – Větrník 
21. 10. 2009 – Věneček z listí
Začátek vždy v 15.00 hod. v dětském oddělení MěK.

Oblastní Charita Moravská Třebová

Činnost občanského sdružení
Duhový Labyrint v říjnu

Setkání seniorů bude 12. 10. 2009
Provoz humanitárního šatníku je zajištěn každý 
pátek od 15.00 – 17.00 hod. na faře na Kostelním 
nám. 3 v Moravské Třebové. Kontaktní osoba 
p. Z. Lišková, tel.: 736 609 318.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, 
která nabízí pomůcky na přechodnou dobu všem, 
kdo je potřebují, je občanům k dispozici v pra-
covních dnech od 7.00 – 15.30 hod. Kontaktní 
osoba, tel.: p. Dokoupilová, 739 002 744.
Svoz zdravotně handicapovaných a seniorů na 
hřbitov v M. Třebové bude opět druhou středu v mě-
síci říjnu 14. 10. 2009. Sraz zájemců bude jako 
obvykle na parkovišti před budovou Soc. služeb 
(Domov důchodců).
Denní stacionář Domeček díky finanční, ale i mo-
rální pomoci různých institucí, dárců a příznivců 
oslaví 3 roky existence. Proto by se uživatelé a za-
městnanci rádi podělili o své úspěchy i problémy 
s širokou veřejností a za tímto účelem plánují v mě-
síci říjnu Den otevřených dveří. Tato akce se 
uskuteční ve dvou termínech: 20. 10. 2009 bude Den 
otevřených dveří pro pozvané zástupce města, kraje, 
rodiče uživatelů služby denního stacionáře Domeček 
a různá zařízení obdobného typu, pro které si uži-
vatelé připravili krátký kulturní program a zároveň 
budou zájemci seznámeni s prezentací týkající se 
současné činnosti Oblastní charity Mor. Třebová. 
21. 10. 2009 bude otevřeno pro širokou veřejnost, 
kde se mohou seznámit s postupem prací, které se 
týkají zřízení nové služby, která má návaznost na 
denní stacionář Domeček. Touto novou službou by 
měly být, pokud se podaří získat státní dotaci, 
Sociálně terapeutické dílny pro další občany se 
zdravotním omezením. Služba by měla vzniknout 
z individuálního projektu PK a bude nabízet 
klientům rozvoj pracovních návyků a zdokonalení 
jejich dovedností prostřednictvím několika terapeu-
tických dílen. Měla by zde vzniknout svíčkařská, 
keramická a výtvarná dílna. Za tuto službu nebudou 
muset klienti ze zákona platit. Případní zájemci se 
mohou již nyní hlásit v DS Domeček či domluvit si 
osobní schůzku na tel. 739 002 756, 461 310 627 
a rezervovat si místo. O přesném trvání akce bude 
veřejnost informována prostřednictvím plakátů.
Zároveň stále platí nabídka využívání služeb 
v denním stacionáři Domeček. Tato soc. služba 
nabízí kromě základních činností vyplývajících ze 
zákona také doplňkové aktivity (terapeutické čin-
nosti, výlety, kulturní akce apod.). Služba je 
zaměřena především na začlenění svých uživatelů do 
společnosti a pomáhá jim žít běžným způsobem 
života. Pokud se chcete zapojit do společenství lidí 
v Domečku, získat nové kamarády a užít si radost 
v rodinném prostředí stacionáře, přijďte se k nám 
informovat a podívat se co a jak děláme.
Další informace a kontakty najdete na našich 
internetových stránkách: www.ochmt.cz či v zaří-
zení DS Domeček na ul. Svitavská 44, M. Třebová.
Krásné a pokojné dny vám všem přeje Ludmila 
Dostálová a pracovní tým OCHMT

- redakčně zkráceno -

CVIČENÍ ČCHI KUNG každé pondělí 10.00 - 
11.00 hod., každou středu a čtvrtek 18.30 - 20.00 
hod. v prostorech Labyrintu na Kostelním nám., 
v býv. Latinské škole (1.patro). Ukázka tohoto 
cvičení pro veřejnost se uskuteční v pátek 16. 10. v 
18.30 hod. v tělocvičně základní školy na ul. ČSA 
(vstup dvorem, u hřiště na ul. Komenského).
V sobotu 17. 10. vás zveme na SEMINÁŘ 
AFRICKÉHO TANCE. Začátek v 15.30 hod., 
seminář trvá 3 hodiny. Místo konání: velká 
tělocvična základní školy ČSA (vstup z ul. 
Piaristické – bývalá Zemědělská škola). S sebou 
pohodlné lehké oblečení (legíny, tričko), případně 
šátek a dostatek pití. Cena: 150 Kč.
Každý čtvrtek od 14.15 - 16.15 hod, se v Labyrintu 
schází Cestovatelský a detektivní klub pro děti.
Pokud hrajete na bubny nebo percussion, nebo byste 
to rádi zkusili, ozvěte se na tel. číslo 737 105 303 
nebo na naši e-mailovou adresu. Bližší informace 
o všech akcích na tel: 737 105 303, 776 680 759, 

e-mail: duhovylabyrint@centrum.cz,
web: http://duhovylabyrint.ic.cz

V měsíci listopadu se v Městečku Trnávce 
uskuteční již jedenáctý ročník Divadelního 
podzimu. Diváci si v něm zvykli vídat místní 
ochotnický soubor, ale i spřátelené divadelní 
soubory z blízka i daleka. Letošní ročník bude 
pokračovat v nastolené dramaturgii. Přinese 
nám žánrově pestré inscenace, divácky vděčné 
hry, ale i velice kvalitní, na amatérské scéně 
skoro profesionální, výkony. Na které 
konkrétní inscenace se můžete těšit? 
1. 11. v neděli od 17.00 hod. DS Městečko 
Trnávka – Dalskabáty hříšná ves – nejen 
pohádka
7. 11. v sobotu od 19.30 hod. Chvaletické 
divadlo Jen tak – Muž sedmi sester – erotická 
komedie
14. 11. v sobotu od 19.30 hod. DS Litovel – 
Už tu byla – komedie autorská
21. 11. v sobotu od 16.00 hod. DS bratří 
Mrštíků Boleradice – Cikánský baron – 
činohra se zpěvy
28. 11. v sobotu od 19.30 hod. DS Velká 
Bystřice – Nebožka pannina matka, Následky 
prvního manželství – dvě aktovky v jednom
Vstupné na jednotlivá představení je 50,- Kč. 
Abonentní vstupenka na všechna představení 
stojí 200 Kč. Sledujte plakáty na jednotlivá 
představení. Změna programu vyhrazena.
Přijďte si prosvětlit tmavé listopadové večery 
divadelním zážitkem. 

Divadelní podzim
Městečko Trnávka
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Prázdniny utekly jako voda a je tu nový školní rok. 
Prvního září se otevřely, již potřetí, dveře dětem do 
přípravné třídy. Máme velkou radost, že se nám v le-
tošním roce přihlásilo 13 dětí (kapacita je 15 dětí). 
Převážně jde o děti, které mají řečovou vadu a potře-
bují ještě docvičit některé dovednosti potřebné 
k nástupu do 1. třídy ZŠ. Všichni přejeme dětem 
v přípravné třídě i našim prvňáčkům mnoho úspěchů 
při získávání nových poznatků potřebných pro jejich 
další život a též radosti z povedené práce.
A co nového připravuje naše škola v měsíci říjnu? 
Především to bude projekt připravovaný pro nejmen-
ší žáčky nazvaný „Bezpečně do školy“, upoutávku 
na tuto akci najdete na jiném místě Zpravodaje. Dále 
připravujeme besedu se strážníky městské policie. 
Pro starší žáky připravujeme besedy s psychology 
z Centra psycho-sociální pomoci ve Svitavách, které 
budou zaměřeny na posílení vazeb v třídním kolekti-
vu, drogovou závislost, či šikanu. Školní samospráva 
připravuje výlet dětí a rodičů do bazénu v České 
Třebové.                                 Učitelé z „Křižovatky“

První sportovní akcí v letošním školním roce je 
tradičně fyzický čtyřboj – FIT TEST, který 
pořádáme pravidelně na naší Základní praktické 
škole na ulici Nová. Tato fyzicky náročná soutěž se 
skládá ze čtyř disciplín (dívčí kliky, sed-leh, dřepy 
a sklapovačky) a výkon je měřen po dobu jedné 
minuty. Ověřování fyzické zdatnosti probíhá již 
několik roků v měsíci září a červnu. Soutěžilo se ve 
dvou věkových kategorií (celkem se zúčastnilo 50 
žáků). Absolutním vítězem, který zároveň obhájil 
prvenství z loňského školního roku se stal Vladislav 
Žďárek. Blahopřeji nejlepším a všem děkuji za 
velkou snahu o dosažení co možná nejlepších 
výkonů v jednotlivých soutěžních disciplínách.
Mladší kategorie:   
chlapci děvčata
1. Erik Gábor 1. Daniela Stejskalová
2. Jakub Němec 2. Věra Cínová
3. Ivo Lujka 3. Daniela Večeřová  
Starší kategorie: 
chlapci děvčata
1. Vladislav Žďárek 1. Kristýna Žďárková
2. Dominik Drdúl 2. Adéla Hliníková
3. Gabriel Gábor 3. Veronika Úlehlová

Mgr. Miroslav Muselík, učitel ZŠ praktické 

Školní jídelna při ZŠ Palackého, MT
- vaříme výhradně z čerstvých a kvalitních potravin
- pestrá skladba jídelníčku, denně výběr ze dvou 
druhů jídel
- střídavě v nabídce čerstvé zeleninové saláty, 
kompoty, ovoce
- müsli tyčinka nebo vlastní upečený moučník 
alespoň 1x za měsíc
- střídavě v nabídce vlastní mléčný výrobek – jogurt, 
šlehaný tvaroh, puding, ochucené pěny 
- vysoký hygienický standart – odborně vzdělaný 
a příjemný personál, nově vybavená kuchyně vyho-
vuje náročným hygienickým předpisům, v provo-
zovně je zaveden kontrolní systém kritických bodů 
HACCP.
- možnost odběru celý týden, nebo dle výběru 
zákazníka tj. (určíte si sami, ve kterých dnech budete 
chtít. 
Cena oběda 48,-Kč. 

Ve dnech 4. – 6. 9. se uskutečnil v německém Dressu 
vytrvalostní 24hodinový závod velkých měřítek 
buggy off road. Na tento závod, který pořádala 
Americká firma HPI, dostal pozvání, od českého 
distributora těchto podvozků i nejzkušenější zá-
vodník z ČR v tomto měřítku, Pavel Schiller. Ale 
protože je továrním jezdcem Německé firmy 
Hoerman, byla nutná konzultace s právníkem, zda se 
tohoto závodu může vůbec zúčastnit. Ale vzhledem 
k tomu, že se závodilo pouze s podvozky HPI, mohl 
se Pavel tohoto závodu zúčastnit a reprezentoval 
ČR. Spolu s dalšími pěti Čechy tvořili jeden tým. 
Konkurence byla veliká, tohoto závodu se zúčastnilo 
18 týmů z 16 států Evropy. A Český tým zvítězil.
Ve stejném termínu se účastnil Marek Schiller 
posledních závodů o Moravský Koštýř. V sobotu se 
mu moc nedařilo, měl velké technické problémy, 
které byly způsobeny nově upravenou tratí a autem, 
které má za sebou už dvě sezóny a na této náročné 
trati některé díly už nevydržely. Protože se po 
sobotním závodu propadl v celkovém pořadí z prv-
ního místa na druhé, nezbývalo mu nic jiného, aby 
nepřišel o první místo v tomto seriálu, než si 
vypůjčit auto od svého bratra. Nedělní závod vyhrál 
a tím se stal i celkovým vítězem tohoto prestižního 
osmidílného seriálu.
Fotogalerie na: www.rc-schanny-sport.7x.cz

Jiří Schiller

Novinky z „Křižovatky“

Fyzický čtyřboj

Úspěšný závodní víkend

Letní tábor Strážná – Vosí údolíSlíbili na zámku věrnost

Úspěch třebovských RC auto závodníků na mistrovství ČR
Dne 15. - 16. 8. se konaly v obci Velký Týnec u Olo-
mouce další dva závody mistrovství ČR rádiem 
řízených automobilů buggy velkých měřítek 
(LARGE SCALE Off-road). Z Moravské Třebové se 
zúčastnili dva závodníci: Pavel a Marek Schillerovi. 
Na závodišti je úplně nová trať, kterou v sobotu 
15. 8. slavnostně otevřel místní starosta. Je to 
nejbližší trať od Moravské Třebové, což bylo poznat 
na velké účasti fanoušků, kteří přijeli aktivně 
podpořit třebovské závodníky. V sobotním závodu se 
bratrům velice dařilo, oba dva se probojovali bez 
problémů do finále. A podařilo se jim třicetiminuto-

Vojenské povely a pochod zněly dne 18. 9. 
dopoledne nádvořím zámku. Studenti jediné střední 
vojenské školy v zemi zde skládali slavnostní slib. 
Současně náměstek ministra vnitra Ing. František 
Padělek uvedl do funkce nového velitele školy plk. 
Ing. Vojtěcha Němečka Ph.D. Vojenská střední škola 
a Vyšší odborná škola ministerstva obrany je 
prestižní. Na tuto školu se nedostane každý, žáci 
musí být nejen zdraví a fyzicky zdatní. O studium na 
vojenské škole je velký zájem a proto letos otevřeli 
tři třídy, jednu v novém oboru mechanik elektronik. 
Studenti prvního ročníku mají o své budoucnosti 
většinou už jasno.
Páteční dopoledne se ale neneslo jen v duchu slibu 
nových studentů. Poprvé se slavnosti zúčastnil nový 
velitel školy. Dosavadní velitel plk. Ing. Jiří 
Kopečný odchází po třiceti pěti letech z Armády 
České republiky do zálohy, a to k 30. září letošního 
roku. Jeho nástupcem se stal plk. Vojtěch Němeček, 
který v roce 1980 ukončil studium na vysoké škole 
ve Vyškově.
Slavnostního aktu na zámku se zúčastnil mimo jiné 
také starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal: 
„Jsem hrdý na to, že naše město má takovouto 
prestižní školu. Scházejí se tu mladí lidé z celé České 
republiky, kteří se k nám po letech do Moravské 
Třebové vracejí, aby si prošli místa, kde trávili své 
mládí. Jsem rád, že mají na Moravskou Třebovou 
pěkné vzpomínky, které pak předávají svým dětem, 
přátelům a známým. Přispívá to k propagaci našeho 
města. Přeji studentům, aby se jim splnily všechny 
jejich sny a úspěšná studia.“ 
Na závěr slibu zazněla státní hymna a nad nádvořím 
zámku přeletěly dvakrát vojenské helikoptéry.

-ph, ik-

Letní dětský tábor ve Strážném – Vosím údolí se 
konal ve dnech od 19. 7. do 1. 8. Organizátorem celé 
akce byla Pedagogicko psychologická poradna spolu 
se SRPŠ při ZŠ Třebařov. Hrála se celotáborová hra 
„Cesta kolem světa“, kterou připravila hlavní 

vedoucí Barbora Šrolová za pomoci oddílových 
vedoucích Jany Vystrčilové ml., Jarky Vičarové, Mi-
chaely Hálové, Veroniky Majtényiové a moravsko-
třebovských pracovnic PPP Petry Marossyové 
a Marcely Hrazdirové. Celkem se tábora zúčastnilo 
56 dětí, z toho 14 dětí poradenských ze základních 
škol v Moravské Třebové a celého regionu. 

V rámci celotáborové hry táborníci „putovali“ po 
kontinentech a hráli hry, které s nimi měly určitou 
souvislost. Děti také dostaly cestovní deníky s po-
hlednicemi tábora a Třebařova, do kterých si nale-
povaly písničky, zapisovaly své dojmy a táborové 
znalosti - např. morseovku, uzly, druhy ohňů aj.
Mezi nejzajímavější aktivity patřily určitě Hry bez 
hranic aneb táborová pouť, Klíče od pevnosti 
Boyard, SMS hra, Kruhový závod jednotlivců, pří-
jezd hasičů s pěnou ze Starého Města, jízda na 
koních nebo plnění táborových rekordů. Nechyběly 
ani tradiční hry Safari a Vietnam, pálení táborových 
ohňů s programem dětí i vedoucích, noční hra, volba 
Miss a Missáka tábora, hra „Jak akcionář měnil, až 
vyměnil“ (burza v Americe) v nedaleké Strážné 
a závěrečné hledání pokladu. Zajímavý byl i výlet do 
Letohradu, kde všichni účastníci navštívili Spole-
čenské centrum Nový Dvůr s Muzeem řemesel, 
stálou výstavou fauny a starou školní třídou.
Z tábora si na památku všichni odvezli kromě 
diplomů, medailí, sladkostí a drobných dárků např. 
ořezávátek ve tvaru globusu i trička, která si hned na 
začátku tábora vlastnoručně vyzdobili. 
Za přispění nemalé částky 25 000,- tímto děkujeme 
radní pardubického kraje paní Tauberové.

Za PPP Mgr. Petra Marossyová,
za SRPŠ při ZŠ Třebařov Mgr. Bára Šrolová

•  POZVÁNKA
Základní škola ČS. armády 179, 571 01 
Moravská Třebová, www.zskrizovatka.cz Vás 
zve na akci Bezpečně do školy a Učíme se 
pravidlům dopravní výchovy, která se koná 
14. 10. 2009 od 9.30 na hřišti ZŠ Čs. armády 
179 pod záštitou Ing. Jany Pernicové, radní 
Pardubického kraje.
Svou účast obratem potvrďte na tel. č. 461 316 
664 nebo na e-mail: bartova@zskrizovatka.cz. 

Bc. Mgr. Lenka Bártová, ředitelka ZŠ ČSA 179

•  BURZA
Školní sportovní klub při Gymnáziu Moravská 
Třebová pořádá B U R Z U zimních sportov-
ních potřeb a zimního sportovního oblečení ve 
dnech 23. - 24. října 2009.
PŘÍJEM: Pátek 23.10. 15.00 - 20.00
PRODEJ: Pátek 23.10. 18.00 - 20.00
                  Sobota 24.10.    9.00 - 12.00
VYÚČTOVÁNÍ: Sobota 24.10. 14.00 - 17.00

Ř Í J E N  2 0 0 9

vou finálovou jízdu vyhrát v pořadí 1. Pavel 
a 2. Marek. V neděli závod probíhal obdobně až do 
finále. Zde měl se startem značné problémy Pavel, 
ale auto se mu podařilo zprovoznit a na poslední 
chvíli odstartoval včas. To byla první předzvěst 
potíží. Hned v druhém kole se mu zastavilo auto 
a nejelo. Díky rychlé opravě v depu se mu podařilo 
po pěti minutách nastoupit do závodu, bohužel na 
deváté místo. Takže musel nasadit vysoké tempo, 
aby se dostal na lepší umístění, což se mu nakonec 
podařilo a skončil celkově šestý. Tudíž vše musel 
zachraňovat Marek, kterému se podařilo nedělní 
finálovou jízdu vyhrát způsobem start cíl. 
Tento víkendový závod byl výjimečný tím, že se ho 
zúčastnil rekordní počet závodníků a u příležitosti 
otevření nové trati se ještě vyhodnocovalo celkové 
pořadí za oba závody. Zde vyhrál Marek a Pavel byl 
druhý. 
Tímto vydařeným víkendem se podařilo Markovi 
v průběžném pořadí mistrovství ČR dostat na druhé 
místo před svého bratra Pavla, což bylo překvape-
ním pro celé závodnické pole i jeho samotného. Jen 
aby mu to vydrželo. Ale od svého bratra Pavla se má 
ještě co učit, ten je v průběžném pořadí Mistrovství 
Evropy první.
Fotogalerie na: www.rc-schanny-sport.7x.cz

RC klub
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Fotbalový vzestup zastavilo Hlinsko Mistrovství České
republiky v ringu

Klub RINGA z Asociace sportu pro všechny (ASPV) 
Moravská Třebová se dne 6. 9. 2009 zúčastnil 
oficiálního Mistrovství České republiky v ringu, 
které se konalo v Rajnochovicích.

Za účasti 33 družstev se v soutěži smíšených 
tříčlenných družstev Barbora Kolkopová Přichysta-
lová, Jaroslav Plch st. a Petr Pliska umístili na 
2. místě. Družstvo ve složení Dagmar Plisková, 
Jaroslav Plch ml. a Petr Frajvald obsadilo 5. místo. 
V soutěži dvoučlenných družstev byly ženy Dagmar 
Plisková a Barbora Kolkopová Přichystalová na 
3. místě, dvojice mužů Jaroslav Plch ml. a Petr 
Frajvald se umístila na 5. místě. Mistry České 
republiky se v této kategorii stali Jaroslav Plch st. 
a Petr Pliska. Tato umístění jsou výsledkem dlou-
holeté přípravy a důkazem úspěchů z krajských 
soutěží a turnajů.            Za klub ringa Jaroslav Plch

Fotbalový soutěžní ročník 2009/2010 je v plném 
proudu a my můžeme pozorovat na vlastní oči 
relevantní rysy herního projevu jednotlivých družstev, 
které se zrcadlí ve stávajících pozicích v tabulkách.
Vstup „áčka“ byl do bojů o mistrovské body poně-
kud rozpačitý. Brzy však následoval v kombinaci 
se slabšími chvilkami jiných celků příkrý vzestup 
tabulkou, aby se „zasekl“ na hřišti jednoho z před-
pokládaných favoritů.

Podobný scénář kolísavé formy zažili ovšem také 
ostatní třebovské týmy, třebaže dosud okupují přední 
místa a žádné problémy či nezdary si dosud 
nepřipouštějí. Euforii dorosteneckých úvah o divizi po 
dobrých výkonech zchladily pro změnu Svitavy. 
Vysoký kredit si dosud udržují žáci, což ovšem po 
jejich sestupu bylo možné očekávat.

Kaleidoskop výsledků:
Muži A (Krajský přebor Pk)
SKP Slovan - Choceň  2 : 1 (0:0) Potáček, Večeřa
SKP Slovan - Vysoké Mýto  1 : 0 (1:0) Strouhal
Dobříkov - SKP Slovan  1 : 5 (0:3) Staněk, Konečný, 
P.Šatník,  Večeřa, vlastní
SKP Slovan - Vysoké Mýto  1 : 0 (1:0) Strouhal
Letohrad B - SKP Slovan 1 : 3 (1:2) Konečný 2, vlastní
Hlinsko - SKP Slovan  4 : 0 (2:0)
SKP Slovan - Svitavy  1 : 0 (1:0)
Průb. pořadí: 7. místo  9  4  1  4   13:12  13 bodů

Muži B (Okresní přebor Svitavska)
B muži - Mladějov  3 : 2 (2:0) Staněk 2, Večeřa 
Čistá - B muži  1 : 3 (0:2) Pařil 2, Polák
B muži - Kunčina  1 : 3 (0:1) Pařil
Opatov - B muži  3 : 2 (1:1)  Fikr, Holly
B muži - Sebranice  1 : 2 (0:0) Sedláček J.
Průb. pořadí:   3. místo  8  5  0  3  20:12  15 bodů

III.třída Svitavsko
Muži C - Opatovec  0 : 1 (0:1)

Koclířov - Muži C 1 : 2 (0:1) Fikr, Kalus
Muži C - Hradec n/Sv.  3 : 2 (1:1) Širůček 2, Kalus
Litomyšl B - Muži C  3 : 0 (0:0) 
Průb. pořadí:    9. místo  8  3 1  4   9 : 14  10 bodů

Dorost st (krajský přebor Pk)
Dorost st. - Chrudim B  2 : 1 (1:0) Brychta, Havlík
Choceň - Dorost st.  0 : 4 (0:2) Brychta 2, Zemánek, 
Kozák
Dorost st. - Letohrad  1 : 0 (1:0) Havlík
Dorost st. - Svitavy  0 : 1 (0:1)
Vysoké Mýto - Dorost st.  0 : 1 (0:0) Pagáč
Průb. pořadí:       1. místo    7  5  1  1   12 : 4 16 bodů

Dorost ml. (krajský přebor Pk)
Dorost ml. - AFK Chrudim B  1 : 1 (1:0)  Coufal
Choceň - Dorost ml.  3 : 1 (1:1) Muselík
Dorost ml. - Letohrad  1 : 3 (1:0) Muselík
Dorost ml. - Svitavy  0 : 2 (0:0)
Vysoké Mýto - Dorost ml.  3 : 0 (1:0)
Průb. pořadí:   13. místo   7  0  1 6   4 : 16 1 bod

Žáci ( 1.A třída, skupina B)
Žáci starší - SY B  2 : 1;  Jablonné n/O. - Žáci st. 0 : 1; 
Žáci st. - Libchavy 6 : 1; Č.Voda - Žáci st. 1 : 3
Průb. pořadí:    2. místo  4  4  0  0  12:3  12 bodů
Žáci mladší - SY B 4 : 1; Jablonné n/O. - Žáci ml. 1 : 2; 
Žáci ml. - Libchavy 10 : 1; Č. Voda - Žáci ml. 
0:13
Průb. pořadí:   1. místo  4  4  0  0  28:3  12 bodů
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Program činnosti KČT
Sobota 3. 10. - Cyklistický výlet Na Biskupic-
ký kaléšek. Sraz zájemců v 10.00 hod. u auto-
busového nádraží. Trasa v délce cca 50 km 
povede přes Chornice do Biskupic a dále na 
Jevíčko a Velké Opatovice. Svačinu sebou. 
Vede: P. Harašta
Sobota 10. 10. - Pěší výlet  Po stezkách 
Moravského krasu – z Blanska přes Máchův 
pomník a Nový hrad. Délka trasy cca 15 km. 
Odjezd zájemců vlakem z nádraží ČD 7.09 hod., 
návrat do 19.00 hod. Svačinu sebou. Vede: ing. 
J. Schneeweiss
Středa 14. 10. - Přátelské posezení v klubovně 
odboru KČT od 19.00 hod. Upřesnění programu 
na měsíc listopad, promítání fotodokumentace 
z letních výletů. 
Neděle 18. 10 - Odpolední výlet na kole „Na 
Studenou Loučku“. Sraz zájemců ve 13.00 
hod. u autobus. nádraží. Návrat do 17.00 hod. 
Vede: dr. H. Doleželová
Sobota 24. 10. - Pěší výlet „Podzimní 
Drahanskou vysočinou“ – Zájemci o výlet do 
neznámých koutů kraje – přihlášky do 14. 10. 
u dr. Doleželové, tel 461 316 755. Podrobné 
informace budou sdělené přihlášeným doda-
tečně. Vede: ing. J. Schneeweiss
Středa 28. 10. - Pěší výlet „Spadaným listím 
po Hostýnských vrších“  na trase z Tesáku přes 
Rusavu a Hostýn do Bystřice p. Host. Délka cca 
15 km s možnými kratšími variantami. Doprava 
autobusem. Odjezd od autobus. nádraží v 6.30 
hod. Přihlášky zájemců s úhradou jízdného do 
14. 10. u dr. Doleželové, tel. 461 316 755.
Jízdné: pro členy o KČT 150 Kč,-, ostatní 200 
Kč,-. Vede: Mgr. H. Kopřivová. V měsíci říjnu 
budou i nadále ve středu a o volných nedělích 
uskutečňované cyklovyjížďky do okolí. Pra-
videlný sraz zájemců v 13.00 hod. u autobuso-
vého nádraží.

Hokejový oddíl Slovan Moravská Třebová 
pořádá kurz bruslení
Máte doma ratolesti s kladným vztahem ke 
sportu a k bruslení zvláště? Hokejový klub 
pořádá kurz bruslení. Kurz bude probíhat každý 
víkend od října do prosince a je určen dětem od 
4 do 10 let.
Místo a čas konání: zimní stadion vždy v ne-
děli od 15.00 hodin. Začátek 18. října 2009.
Jedná se o 10 lekcí po 50 minutách, 1x týdně, 
kurz povedou odborní trenéři.
KURZOVNÉ ČINÍ 300,- Kč.
Přihlášky je možno odevzdat na zimním 
stadionu, počet dětí v kurzu je omezen.
Bruslení je vhodné i pro alergiky, astmatiky 
a děti s dýchacími potížemi. Bližší informace 
podá Miloš Černý, tel. 603 945 529 a Jiří 
Kavan, tel. 775 595 000.

Nová hokejová sezona 2009/2010 se brzy stane 
skutečností. Zdá se, že management oddílu, který 
nedoznal velkých změn, neponechal nic náhodě 
a velice pečlivě se na ni připravil. Výkonný výbor 
tvoří: Jiří Kavan - předseda, členové – Pavel Kršňák, 
Radka Vykydalová, Daniel Prokop, Pavel Vaňous, 
Petr Klepsa. Také na trenérských postech u jednot-
livých družstev nenastaly zásadní změny. Tým dospě-
lých vede i nadále Jan Klacl, asistentem je Jaroslav 
Faltus, který pak má na starosti juniory. Dorostu velí 
Radek Kršňák, zatímco mladší a starší žáky šéfuje 
Petr Klepsa. Odpovědnost za elévy převzal Libor 
Cach a poslední družstva přípravky (A, B) usměrňují 
Martin Kudrna a do třetice Jaroslav Faltus.
Aktivity HC Slovan jsou všestranné a zaměřené na 
všechny cílové skupiny potencionálních hokejistů.
Hokejový los 2009/2010 
Pozvánka na zimní stadion
Krajská liga mužů
18. 10. Ne HC Choceň - HC Slovan
21. 10. St 19.00 HC Slovan - HC Litomyšl
25. 10. Ne HC Chotěboř - HC Slovan
28. 10. St 19.00 HC Slovan - HC Skuteč
Krajská liga juniorů
16. 10. Pá HC Choceň - HC Slovan
17. 10. So 17.00 HC Slovan - HC Polička
29. 10. Čt 17.00 HC Slovan - HC Litomyšl
30. 10. Pá HC Skuteč - HC Slovan

Jana Šimonová

Úvodní hokejové bulyI třebovští volejbalisté se rozhodli příjemné počasí 
babího léta naplnit novou akcí. V sobotu 12. září se 
uskutečnil 1. ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev pořádaný oddílem ASPV 
(Asociace sportu pro všechny). Navázal na sérii 
mnoha dalších volejbalových akcí ve městě a jeho 
okolí.
Podnětného krásného počasí využilo celkem 9 týmů. 
Všichni předváděli kvalitní výkony, hráli s maxi-
máln ím nasazením,  
vždy v duchu fair play. 
Prvenství nakonec zí-
skalo družstvo pořa-
date le  ASPV Mor.  
Třebová (viz obrázek) 
ve složení: Jana Šimo-
nová, Lída Struháriko-
vá, Milan Struhárik, Jiří 
Kvapil, Ladislav Čepil a 
Luděk Pavlů. Druhé 
místo získal host z Rychnova nad Kněžnou, 
pomyslná třetí příčka připadla Damníkovu.
Účastníci si pochvalovali nejen volejbalový areál, 
ale celkovou atmosféru, o niž se zasloužili 
zaměstnanci areálu (občerstvení - D. Resler, správce 
- F. Häusler). Dobrá nálada se po předání cen, na 
nichž se podíleli sponzoři a jimž patří velký dík, 
přetavila v příjemný večer s posezením u kytary.
Při rozchodu zaznělo hlasité: „Tak zase za rok! 
A bude nás víc...“                                Jana Šimonová

Babí léto - tentokrát volejbalové

Hokejový oddíl Slovan Moravská Třebová 
pořádá nábor mladých hokejistů
Pokud Vás zajímá nejrychlejší kolektivní hra 
lední hokej, chcete poskytnout svému dítěti 
sportovní vyžití a nové kamarády, přiveďte 
svého syna na zimní stadion.
Nábor pořádáme každé úterý od 17 hodin. 
Pro začátek stačí brusle a jakékoli rukavice, 
přilbu a ostatní výstroj zapůjčíme. Nábor je 
určen dětem ročníku 2001 až 2004. Rádi Vám 
podáme další informace na tel. 775 595 000 
p. Kavan nebo 603 945 529 p. Černý.
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Po domácím šampionátu pokračoval dalšími závody 
seriál Světového poháru. Lyžaři museli najít i čas na 
16. mistrovství světa v travním lyžování, které se 
tentokrát uskutečnilo u 
j i ž n í c h  s o u s e d ů  v  
rakouském Rettenbachu. 
Mezi 75 závodníky z 11 
zemí nemohli chybět ani 
češ t í  reprezentant i ,  
patřící stále ke světové 
špičce. Státní trenér 
Daniel Mačát nejenže počítal s dobrými výsledky 
svých svěřenců, neméně věřil zástupcům Slovanu 
Moravská Třebová. A ti jej rozhodně nezklamali.
Nadějný  získal osmé místo v super-
kombinaci, čímž se zařadil do absolutní světové elity 
tohoto sportovního odvětví. Druhý moravskotřebov-
ský zástupce Jiří Russwurm se v kategorii Super G 
umístil na 11. místě, pouze se sekundovou ztrátou na 
italského vítěze. Ve slalomu docílil stejného 
umístění (11. pozice) znovu i Kolouch. Na šampi-
onátu uspěli i další čeští závodníci (Gardavská, 
Němec), takže trenér mohl s uspokojením konsta-
tovat: „S pěti zlatými z osmi možných a třemi 
stříbrnými je to pro nás historicky nejlepší 
šampionát.“
Nejdůležitější mezinárodní start čekal na českou 
reprezentaci prvý zářijový víkend, kdy se konalo 
finále Světového poháru v italském Forni di Sopra.

Lukáš Kolouch

 

Cyklističtí matadoři v sedle svých kol měli další 
šanci ukázat své schopnosti. Nabídl jim ji osmý 
podnik celoročního seriálu Cykloman uskutečňova-
ný jako terénní Babí léto. Ve dvou formátech 
(28 km, 53 km), z nichž si každý účastník volil dle 
svých schopností a ambicí, v obvyklých 7 věkových 
kategoriích se shromáždila na startu osmdesátka 
bikerů. Každý usiloval o co nejlepší umístění a bez 
nadsázky vyhrál každý, komu se podařilo dojet do 
cíle.
Babí léto pro sebe rozhodl v urputném finiši J. Ka-
didlo, který tak učinil rozhodný krok k možnému 
konečnému prvenství v letošním seriálu Cykloman 
2009. Zvláště, když zbylé dva závody (silniční 
časovka, výjezd do vrchu) rovněž umí.
Organizátoři Babího léta se vrátili částečně k za-
čátkům podniku, když směrovali trať do okolí 
Boršova (směr Křenov). V sobotu 12. září tu byla 
otevřena naučná stezka „Boršovský les“. A právě 
slavnostní atmosféru, která tu panovala a spokoje-
nost tisícovky návštěvníků dobře doplnil závod 
celoročního seriálu o nejuniverzálnějšího cyklistu 
města. 
Jak dramaticky závod probíhal, nám přiblížil 
S. Pocsai: „Úvodní část, 500m stoupání do kopce, 
peloton trochu natáhlo. Vpředu nás jelo šest, sedm, 
bylo to velmi rychlé, aktivně jsme spolupracovali. 
Bohužel v Dlouhé Loučce měl defekt skvělý Orálek, 
stál ho jistě stupně vítězů, s ním by boj o prvenství 
byl ještě dramatičtější. Závod se „zlomil“ v nájezdu 
do druhého, kdy jsme „ztratili“ Doležela. Já osobně 
jsem promarnil lepší umístění v poslední zatáčce 
10 m před cílem, ale vrátil jsem se do hry, o celkový 
bronz ještě budu usilovat. Předpokládám, že druhou 
pozici už nepustí Rotter. Letos je velmi dobrý 
a hlavně si takový úspěch zaslouží.“
V zajímavém závodě obstály všechny osobnosti, 
které se celoročně prezentují skvělými výkony. Ale 
též nové tváře (přespolní) v jezdeckém poli, když se 
dokázaly prosadit na stupně vítězů, což zmnožilo 

Cyklistika

Fotbal

Silniční časovka jednotlivců, 9. závod seriálu 
Cykloman 2009 
Datum a místo akce: 10. 10. 2009 - Linhartice - 
restaurace u fotbalového stadionu. Pořadatel: 
Michal Rotter, Dušan Mikšánek. Prezence: v den 
závodu v místě konání 12.30 - 13.30 hodin. 
Startovné: 100 Kč na osobu, děti a junioři zdarma 
Start: 13.00 hodin - mládež; 14.30 hodin - dospělí; 
startovní interval 1 minuta. Kategorie: obvyklé 
pro seriál Cykloman (7); kategorie mládeže a trať 
bude upřesněna na místě. Trať: start u restaurace v 
Linharticích směr Rozstání - Městečko Trnávka - 
Lazy - Chornice obrátka u areálu Ergo a zpět; 
délka 22 km.

Závod do vrchu, 10. závod seriálu Cykloman 
2009 
Druh akce: Závod do strmého vrchu pro horská 
kola (200 metrová trať s převýšením 48 m). 
Datum a místo akce: 24. 10. 2009; Moravská 
Třebová, sjezdovka proti čerpací stanici ÖMV. 
Prezence: v den závodu od 13.00 hodin na místě. 
Startovné: děti a junioři zdarma; ostatní 100,- Kč 
na osobu. Start: začátek závodu od 14.00. 
Kategorie: děti + 7 obvyklých (M1, M2, M3, M4, 
Z1, Z2, J). Vyhlášení výsledků: jednu hodinu po 
dojezdu posledního závodníka. Vyhlášení 
celkových výsledků dětí: O pořadí se rozhodne až 
na sjezdovce. 

vrcholí druhá část podzimní sezony
3. 10. 15.30 B muži - Jevíčko
4. 10. 10.15 Žáci st., ml. - Proseč

16.00 A muži - Srch
10. 10. 13.45 Dorost st., ml. - Hor. Jelení
11. 10. 10.15 C muži - Boršov
17. 10. 15.00 B muži - Dolní Újezd
18. 10. 13.15 Žáci st., ml. - Vamberk

15.30 A muži - Česká Třebová
24. 10. 13.15 Dorost st., ml. - Polička
25. 10.   9.00 turnaj přípravky
28. 10. 14.00 B muži - Janov
1. 11. 14.00 A muži - Polička
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Sezona travního
lyžování vrcholí

Sport v říjnu

Cykloman 2009

Setkání mistrů – KSR Cup 2009
První ročník akce s podivným názvem v sobě 
skrýval vzpomínku na ty, kteří v minulosti cosi 
znamenali v branném sportování, střelbě, nebo se 
výrazně podíleli na manažérské činnosti v tomto 
směru. Anagram KSR každý účastník dešifroval 
jednoznačně: Knápek – Sekanina – Rozhold, tři 
osobnosti, které již mezi námi nejsou.

Moravskotřebovská střelnice přivítala první zářijo-
vou sobotu nositele titulu Mistr republiky. Za vše-
chny připomeňme zúčastněné Jitku Hlouškovou – 
Bártovou, či sourozence Milenu a Ladislava (ml.) 
Knápkovi. Další aktéři zajímavé a podnětné akce 
kromě titulů šampionů ČR se mohli pochlubit 
reprezentačním dresem a četnými úspěchy v meziná-
rodních kláních. Přítomna byla více než stovka osob, 
z toho 70 sedmdesát závodníků bývalých branných 
závodů DZBZ a SZBZ (nyní letní a zimní biatlon). 
Nechyběli ani mistři jiných sportů, např. Petr Štěpař 
(duatlon) či Lukáš Kadlec (střelba), Milan Konig 
(viz obrázek) získal medaili v biatlonu na jedné 
z minulých univerziád. V každém případě všichni, 
kteří přišli, si zaslouží dík a obdiv. Na Střelnici se 
konalo toto vzpomínkové „setkání mistrů“ ne náho-
dou. Uctilo památku všech těch, kteří nemohli přijít.
K připomenulo Ladislava Knápka, člověka, který 

byl vším - organizátorem, běžcem, trenérem, 
rozhodčím, hlavně však spolehlivou osobností. 
V 50. letech zakládal organizaci Svazarmu v Tře-
bařově, aby tu v příštích letech vygeneroval širokou 
základnu závodníků. V této záslužné práci pokra-
čoval po přestěhování do Moravské Třebové s lidmi, 
jež z mládeže dospěli a byli posléze nejlepší 
v Brněnském kraji a coby Východočeši byli ještě 
lepší. V letech 1954-1994 v podstatě pokaždé někdo 
z jeho svěřenců byl účastníkem domácích 
šampionátů a dovezl některou z medailí.
Iniciála S připomínala neúnavného Antonína 
Sekaninu, s nímž jsme se v posledních 10 letech 
střetávali jako s organizátorem v každém závodě 
Dětřichovského memoriálu.
Písmeno R dosvědčovalo nedávné úspěchy 
sportovního střelce Oldřicha Rozholda.
Všichni přítomní (věkové rozpětí dosáhlo až 80 let) 
ocenili svorně přátelskou a bezprostřední atmosféru, 
která na Střelnici panovala. Ti, kteří přijeli z větší 
dálky (Praha, Olomouc, Hradec Králové, Letohrad, 
Uherské Hradiště) se s obdivem pokochali pohledem 
shůry na vzkvétající město. Třebovští brali svou 
účast jako samozřejmou povinnost.
Nultý ročník akce byl mj. naplněn i střeleckou 
soutěží v kategorií děti a dospělí (do a nad 50let). 
V tomto směru je zapotřebí vyzvednout výkon 
manželů Češkových. Láďa vyhrál nástřelem 50 bodů 
z 50 možných, Zlatka dosáhla „pouhých“ 47 bodů. 
Mezi dětmi nejlépe střílel Vojta Hofman, když 
dosáhl 37 bodů z 50 možných. Urputný boj čekal na 
dospělé, u nichž rozhodoval i časový limit, tedy 
rychlost střelby. Přihlížející dávali permanentně 
najevo své sympatie střelcům hlasem i potleskem. 
Vítězové obdrželi diplomy, medaile i „putovní“ 
nanukové poháry.
Po pěti hodinách bylo zřejmé, že „setkání mistrů“ 
se všem líbilo, účastníci byli svolní si akci jako 
1. ročník KSR Cupu zopakovat a založit tak 
zajímavou tradici.                          Helena Šenkýřová

jejich spokojenost. Organizátoři (Budig, Žáček) 
mohli být vrcholně spokojeni.
Z výsledků
Celkově (bez určení kategorií)
1. Kadidlo Jiří M. Třebová 01:49:27
2. Rotter Michal Třebařov 01:49:28
3. Pocsai Sandor Čerti Kunčina 01:49:29
4. Orálek Dušan M. Třebová 01:52:50
5. Růžička Michal M. Třebová 01:52:51
6. Němčík Martin M. Třebová 01:52:53
M1 (27 účastníků)
1. Kadidlo Jiří M. Třebová 01:49:27
M2 (17 účastníků)
1. Doležel Josef M. Třebová 01:55:17
M3 (14 účastníků)
1. Rašovský Jiří Kuřim 01:57:35

M4 (4 účastníci)
1. Kubín Jan M. Třebová 02:26:15
Z 1 (3 účastnice)
1. Pařilová Andrea M. Třebová 01:22:17
Z2 (3 účastnice)
1. Schneiderová B. Čerti Kunčina 02:13:40
Junioři (6 účastníků)
1. Dokoupil Vojtěch 02:21:44


